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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/ PMR 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis com CNPJ nº 10.222.297/0001-93, estabelecida na cidade 

de Rurópolis, Estado do Pará na Rua 10 de maio, Nº 263 – Bairro Centro – CEP 68.165.000, 

torna público que a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 157/2022-

GA, de 19 de agosto de 2022, que as 10hs00min do dia 24 de fevereiro de 2023, na sala de 

licitações e contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, receberá os envelopes 

de Documentação de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Comercial, para selecionar 

empresa para a CONCESSÃO  PRECEDIDA POR OBRA PÚBLICA, DURANTE UM 

PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA 

GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS.  

Em atendimento ao estabelecido pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei 

Complementar Municipal nº 004 de 04 de novembro de 2021 e pela Lei Orgânica do Município 

de RURÓPOLIS, na modalidade Concorrência Pública, tipo melhor técnica e preço, observando 

ainda, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital. 

1. DO REGIME JURÍDICO 

1.1.  A presente licitação será regida pela Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
da Lei 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei Complementar nº 147/2014, de 07/08/2014 e demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital. 

1.2.  Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Prefeito Municipal, conforme 
documentação técnica – Justificativa - ETP - Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentaria, Termo de declaração de disponibilidade orçamentaria apresentados pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
Nº: 001.0301/2023-CP/PMR. 

2. LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL 

2.1.  O presente Edital poderá ser retirado do Site da PMR www.ruropolis.pa.gov.br, e os 
projetos por meio magnético na PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, situada na 
cidade de  Rurópolis à Rua 10 de maio, nº 263 – Bairro Centro – CEP 68.165.000 – nos horários 
de 09:00 às 14:00 hs. 

2.2.  Quaisquer dúvidas por ventura existente na interpretação do presente edital, deverão ser 
encaminhadas para a Comissão de Licitação, no local e horário estabelecido no item anterior. 

2.3.  Para consultas, ficará afixada uma cópia do presente edital no quadro de avisos 
localizados no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS e no site da PMR 
www.ruropolis.pa.gov.br. 
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2.4.  Modalidade da Licitação: CONCORRÊNCIA, artigo 2º., II, da Lei Federal n°. 8.987/95 

2.5.  Regime: Empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob 
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada 
em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que 
foi contratada; 

2.6.  Tipo: a de técnica e preço: através da combinação dos critérios de menor valor da tarifa 
do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; artigo 15, V, da Lei Federal nº 
8.987/95, conforme condições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos; 

2.7.  Valor total estimado dos serviços, conforme planilha Orçamentária, no valor estimado de 
R$ 23.941.165,45 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos). 

2.8.  Fundamento legal: Lei Federal n.8.666/93 e posteriores alterações. 

2.9.  O edital poderá ser retirado no site da PMR www.ruropolis.pa.gov.br, a empresa deverá 
informar a retirada do mesmo para fins de controle e demais procedimentos. 

2.10.  Os anexos do Edital desta licitação será fornecida aos interessados: Prefeitura Municipal 
de Rurópolis / Comissão Permanente de Licitações / SEMAP. Esclarece que o edital deve ser 
retirado no site da PMR www.ruropolis.pa.gov.br, não será fornecida cópia impressa. A 
documentação técnica poderá ser retirada por meio magnético na sala da CPL/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, Rua 10 de maio, nº 263 – Bairro Centro – CEP 68.165.000, 
de segunda à sexta – feira das 09:00 às 12:00 horas. No entanto os interessados deverão trazer 
pen–drive ou CD Rom, ou mídia similar para que os arquivos sejam copiados; 

2.11.  Ao adquirir a pasta da Concorrência Pública, a licitante interessada deverá preencher um 
formulário de identificação, fornecido pela Prefeitura/PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RURÓPOLIS, no qual deverão constar: 

a) Nome da pessoa jurídica interessada; 

b) Endereço completo da sede da empresa; 

c) Número do CNPJ; 

d) DDD, Telefone e Fax e celular do representante; 

e) E–mail. 

f) Nome do representante para contatos 

2.12.  A empresa ao adquirir a pasta da Concorrência Pública se responsabiliza pela conferência 
do conteúdo da mesma e deverá comunicar no prazo máximo de 01 (um) dia, da retirada da 
pasta a Comissão de Licitação qualquer problema de acessibilidade ou falta de itens no 
conteúdo da mesma. 

2.13.  ESCLARECIMENTOS: Os esclarecimentos relativos a esta licitação e seus 
procedimentos poderão ser solicitados por escrito, mediante protocolização, conforme abaixo: 

• LOCAL: Rua 10 de maio, nº 263 – Bairro Centro – CEP 68.165.000. HORÁRIO: Das 
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09:00h às 12:00h (segunda–feira à sexta–feira). 

• E–mail: cplruropolis@gmail.com 

2.14.  Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pela  Comissão 
Permanente de Licitações. 

3. OBJETO 

3.1 A presente LICITAÇÃO tem por objeto a outorga da CONCESSÃO PRECEDIDA 

POR OBRA PÚBLICA, DURANTE UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS A 

CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS/PA, em caráter de exclusividade, obedecida a legislação 

vigente e as disposições deste EDITAL, a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA aos 

USUÁRIOS que se localizem na ÁREA DE CONCESSÃO, conforme especificações contidas nos 

Anexos deste Edital. 

3.2 Constitui anexo deste Edital e dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO I - TR 

✓ Levantamento e Diagnóstico Geral para a Concessão da Rodoviária de 

Rurópolis/PA. 

ANEXO II - TR 

✓ Estudo de Viabilidade Econômico Financeira  para a Concessão da 

Rodoviária de Rurópolis 

ANEXO III - TR 

✓ MEMORIAL DESCRITIVO – Novo Terminal Rodoviário de 

Rurópolis/PA 

ANEXO IV - TR 

✓ ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

ANEXO V - TR 

✓ Projeto Arquitetônico - Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis/PA 

ANEXO VI - TR 

✓ MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

ANEXO II – Modelos Diversos: 
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1 – Carta Credencial; 2 – Declaração de sujeitação ao edital,;3 – Declaração de Recebimento de 

documentos, 4 – Atestado de visita, 5 – Declaração Inexistência de fatos impeditivos, 6 – 

Enquadramento de Micro e Pequena Empresa, 7 – Responsabilidade do serviço ofertado, 8 – 

Termo de Renuncia, 9 – Declaração de Cumprimento Inciso XXXIII do Art 7º da CF, 10 – 

Declaração de Elaboração independente de proposta, 11 – Declaração que possui Condições e 

estrutura para execução dos serviços, 12– Declaração do Responsável para assinatura do 

contrato, 13 – Declaração Não possui no quadro da empresa servidor da administração publica 

ou assemelhado, 14 – Declaração de idoneidade; 15 – Declaração de capacidade técnica 

Gerencial; 16 – Declaração de autorização de fiscalização; 17 – Carta de Apresentação da 

documentação de habilitação; 18 – Modelo de Procuração; 19 – Declaração de concordância 

com reajustamento; 20 – Declaração de conhecimentos; 21 – Declaração que a empresa está 

apta para iniciar serviços; 22 – Modelo de declaração d equipe técnica; 23 – Termo de retirada 

do edital; 24 – Declaração de atividade Econômica – CNAE); 

ANEXO III – Projeto Básico: Orçamento, Plantas e projetos, Especificações técnicas e 

memorial descritivo; VIA DIGITAL   

3.3 A PMR/PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS se reserva o direito de emitir a 

ordem para início dos serviços do objeto licitado, de acordo com suas necessidades, 

disponibilidade  financeira, devendo fazê–lo através de Ordem de Serviço. 

4. DO REPRESENTANTE LEGAL 

4.1.  Cada licitante se fará representar com apenas um representante legal, que será o único 

admitido a intervir nas fases de procedimentos licitatórios, respondendo assim, para todos os 

efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, exibir procuração 

com poderes específicos para o presente processo, expedido pelo responsável pela empresa com 

firma reconhecida, ou cópia do contrato social (ou equivalente), onde conste expressa a 

delegação para representa–lá na licitação juntamente com documento de identidade. A não 

apresentação ou incorreção no documento de credenciamento não inabilitará a licitante na fase 

de abertura das propostas, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela 

mesma, inclusive de assinar ata. A ausência de representante da empresa licitante em qualquer 

reunião não prejudica a sua realização. 

4.2.  As empresas licitantes que se enquadrem como microempresas e empresas de pequeno 

porte, para efeito de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 147/2014, deverá 

apresentar no credenciamento a declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

4.3.  DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.3.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Comissão Permanente de 

Licitação por um representante munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório e, venha a responder por sua representada (Modelo 1); 

4.3.2. – Os documentos que instruem o credenciamento deverão ser entregues a Comissão fora 

do envelope; 
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4.3.3. – O credenciamento entregue a Comissão deverá conter: 

a) Carteira de identidade (cópia) e original para autenticação, ou outro documento 

equivalente com fotografia; 

b) Instrumento de procuração pública ou particular especifica para este Processo; 

c) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, 

comprovando a legitimidade do outorgante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

d) Carta de credenciamento (modelo 1), onde conste expressa a delegação para 

representa– lá na licitação; 

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo 10); 

f) Declaração de enquadramento como (ME) Microempresa ou (EPP) Empresa de 

Pequeno Porte, se for o caso (modelo 6; 

4.3.4. O instrumento de procuração descrito na alínea “b” do item 4.3.3, acima deverá ter firma 

reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

4.3.5. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 

licitante; 

4.3.6. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste 

certame; 

4.3.7. Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia autenticada ou cópia 

simples com a exibição do original para autenticação pela Comissão. 

4.4.  – Das Condições 

4.4.1. Poderão participar desta licitação qualquer empresa, legalmente estabelecida, 

especializada no ramo de atividade compatível com o objeto da presente concorrência e que 

apresente, todos os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação e 

econômica financeira, exigidas neste edital. 

4.5.  – Das Restrições: Não poderão participar da licitação direta ou indiretamente da 

licitação: 

4.5.1. Empresa que não satisfaça as condições expressas neste Edital e seus anexos, bem como, 

a legislação específica que rege a matéria; 

4.5.2. – Empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer 

órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal 

ou ainda, que esteja com contrato em atraso e sem justificativa comprovadamente aceita; 

4.5.3. – Empresa que se apresente na qualidade de subcontratada; 
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4.5.4. – Empresa da qual o Dirigente, Diretor, Sócio ou Controlador, Responsável Técnico ou 

sub controlador, tenha vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Rurópolis ou tenha 

tido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação, do presente edital; 

4.5.5. – Empresa com processo de falência ou recuperação judicial; 

4.5.6. – Poderão participar desta concorrência pessoas jurídicas, que exercem as atividades 

definidas no objeto deste certame, que apresente a documentação relacionados para a 

habilitação que é condição indispensável para participar na presente licitação, nos termos dos 

arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

4.5.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.5.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.5.9. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

4.5.10. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017; 

4.5.11. A licitante que não possuir capital social ou valor patrimônio líquido igual ou superior 

a 5% (cinco por cento) do valor estimado do CONTRATO, devendo ser comprovado na data 

da apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

4.5.12. – Consórcio: 

4.5.13. Será permitida a participação de consórcio com, no máximo, 03 (três) empresas. 

4.5.14. O instrumento público ou particular de constituição de consórcio ou de compromisso de 

constituição de consórcio subscrito por todos os consorciados deverá conter os seguintes 

requisitos: 

a) Denominação do consórcio; 

b) Objetivo do consórcio; 

c) Composição do consórcio, com indicação do percentual de participação de cada 

empresa consorciada, conforme as obrigações futuras a serem cumpridas; 

d) Indicação da empresa líder do consórcio, obedecido ao disposto no § 1º do 

artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93, levando-se em consideração a alínea “b” 

acima, que representará o consórcio perante o PODER CONCEDENTE, até a 

constituição da SPE (Sociedade de Propósito Específico); 

e) Compromisso e obrigações de cada uma das consorciadas, em relação ao objeto 

da presente concorrência; 

f) Indicação de que pelo menos uma das consorciadas deve explorar o ramo de 
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atividade compatível com o objeto desta LICITAÇÃO sendo que esta empresa, 

obrigatoriamente,será a líder do consórcio; 

g) Outorga de amplos poderes a empresa líder do consórcio para representar as 

consorciadas, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos 

relativos à LICITAÇÃO, podendo assumir obrigações em nome do consórcio; 

h) Declaração de responsabilidade solidária das consorciadas até a assinatura do 

CONTRATO; 

i) Declaração de que, caso vencedor o consórcio, as consorciadas constituirão a 

empresa CONCESSIONÁRIA, na forma de Sociedade de Propósito Específico 

(SPE), com sede no município de Rurópolis – PA; 

j) Declaração do compromisso de manutenção dos percentuais de participação inicial 

das consorciadas até a constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE); 

4.5.15. As empresas integrantes responderão solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto até a constituição da Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) e assinatura de CONTRATO; 

4.5.16. O consórcio não terá sua composição ou constituição alterada ou de qualquer forma 

modificada sem a prévia anuência do Poder Concedente, até a constituição da Sociedade de 

Propósito Específico (SPE) e assinatura do CONTRATO; 

4.5.17. A Sociedade de Propósito Específico (SPE) que vier a ser constituída pelo consórcio, 

será a responsável, perante o Poder Concedente, pelo integral cumprimento do Contrato de 

Concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas componentesdo consórcio. 

5. – DOCUMENTOS DO EDITAL 

5.1 – O Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, 

exigências, decretos, normas e especificações contidas neste Edital e seu (s) anexo (s) e possuir 

pleno conhecimento das diretrizes e normas do Governo Federal para tais serviços. 

5.2 – Os interessados poderão solicitar em tempo hábil, até 5 (cinco) dias úteis anterior a 

abertura da sessão, quaisquer esclarecimentos e informações à Comissão de Licitação. As 

respostas serão formuladas, por escrito, e encaminhadas, a todos os interessados que tomarão 

conhecimento das perguntas e suas respectivas respostas, até 24:00 hs do segundo dia útil 

anterior à data de recebimento das propostas. 

5.3 – Impugnação do Edital 

5.3.1 – A impugnação perante a Prefeitura dos termos do Edital quanto a possíveis falhas ou 

irregularidades que o viciariam deverá ser protocolado o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data para a abertura dos envelopes de habilitação 

5.3.2 – Decairá do direito de impugnar os termos o presente edital perante a Administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos invólucros das 
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Documentações de habilitação, sob pena de decair do direito de impugná–lo posteriormente. 

Tal impugnação deverá ser formalizada por escrito à Comissão Permanente de Licitação – 

CPL, onde será protocolada. 

6. – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

TECNICA E COMERCIAL 

6.1. – Os documentos relativos à Habilitação e à Proposta Técnica e Comercial serão 

entregues em sessão pública, que a Comissão Permanente de Licitação realizará no dia, hora e 

local citado no Edital, por representante credenciado pela proponente com poderes, especifico 

para o presente certame, para tomar deliberações, o qual deverá exibir a CPL antes da entrega 

dos invólucros à prova de sua credencial, acompanhado de documento de identidade. Qualquer 

manifestação em relação a presente licitação somente far-se-á por concorrente credenciada. 

6.2. – Os documentos de Habilitação e as Propostas Tecnica e Comercial deverão ser 

apresentados em 03 (três) invólucros distintos, fechados, lacrados ou colados e com a seguinte 

identificação na parte externa: 

a) Invólucro nº 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

Concorrência Pública Nº. 001/2023–CP/ PMR 

Documentos de Habilitação 

Razão Social da Licitante 

b) Invólucro nº 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

Concorrência Pública Nº. 001/2023–CP/ PMR 

Proposta Técnica 

Razão Social da Licitante 

c) Invólucro nº 03 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

Concorrência Pública Nº. 001/2023–CP/ PMR 

Proposta Comercial 

Razão Social da Licitante 

7. DA HABILITAÇÃO (contendo 01 (uma) via) – Invólucro nº 1 

7.1)  Para habilitar–se à presente licitação, as empresas deverão apresentar a documentação 

abaixo, dentro do prazo de validade que não poderá exceder 60 (sessenta) dias, exceto as 

certidões que possuem prazo fixado, que deverá estar dentro de um único invólucro, 

encadernadas, preferencialmente numerados e conter: 

a) Índice 

b) Carta de apresentação da documentação de habilitação (Modelo 17); 
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c) Cópia dos documentos do(s) responsável(is) legal da empresa (RG e CIC); 

7.2)  HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.2.2)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da 

prova de eleição em Diretoria em exercício; 

7.3)  REGULARIDADE FISCAL 

7.3.1)  – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.3.2)  – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com 

objeto da licitação; 

7.3.3)  – Certificado de Regularidade com o FGTS; 

7.3.4)  – Certidão Negativa de Débitos – CND, junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS); 

7.3.5)  – Prova de regularidade com as Fazendas: 

a) Federal: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União. 

b) Estadual da sede da licitante; 

c) Municipal da sede da licitante. 

7.3.6)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII–A da 

Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

7.3.7)  – DECLARAÇÕES DIVERSAS 

a) Declaração expressa, sob as penas da Lei, de não existir superveniência de fato 

impeditivo à sua habilitação, com o nome legível e assinatura do representante 

legal da empresa (modelo 5); 

b) Declaração de não utilização de mão–de–obra de menores de 18 (dezoito) anos, 

nos termos do Decreto nº. 4.358 de 05 de setembro de 2002, modelo 9 anexo. 

7.4)  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1)  Prova de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, da empresa e de 

seus representantes técnicos, referentes ao domicilio ou sede da licitante, com visto na 

região onde serão executados os serviços. 
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7.4.2)  Comprovação da capacidade técnico profissional da licitante de possuir em seu 

quadro permanente, PROFISSIONAL de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviços de característica semelhantes, ou compatíveis com o 

objeto desta licitação, através de atestados e/ou certidões, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito publico ou privado, devidamente registrado pela entidade 

profissional competente, e que se refiram a contratos concluídos até a data de publicação 

do Aviso deste Edital, simultâneos ou não. 

7.4.3)  A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico do item 

anterior deverá atender aos seguintes requisitos: 

7.4.4)  Sócio – contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão 

competente; 

7.4.5)  Diretor – cópia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada 

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima; 

7.4.6)  Responsável Técnico – cópia da certidão expedida pelo CREA/CAU da sede ou 

filial da licitante, onde consta o registro do profissional como RT; 

7.4.7)  Empregado – cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na 

DRT, ou ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

7.4.8)  No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração. 

7.4.9)  Deverão constar das Certidões de Acervo Técnico ou dos Atestados de 

Execução, em destaque, os seguintes dados: data de início e termino da obra, local de 

execução, nome do Contratante e da Contratada, nomes dos responsáveis técnicos, seus 

títulos profissionais e números de registros no CREA, descrição da obra e dos 

quantitativos executados. 

7.4.10)  Os atestados deverão atender a todas as características citadas no objeto 

licitado, caso contrário não serão considerados pela CPL. 

7.4.11)  Deverá apresentar relação nominal da equipe mínima de trabalho do Licitante, 

com compromisso de participação do pessoal técnico qualificado conforme atribuições 

profissionais discriminadas abaixo, no qual os profissionais indicados pelo Licitante, 

para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, declarem que 

participarão a serviço do Licitante, das obras objeto desta licitação, conforme Relação 

de Equipe Técnica, admitindo-se no decorrer da obra a substituição destes profissionais 

por outros de experiência equivalente ou superior, com apresentação da Certidão de 

Acervo Técnico-CAT do novo profissional, atendidas as exigências anteriores quanto a 

capacitação técnico-profissional desde que aprovada pela Contratante; 
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7.4.12)  Apresentar declaração com a indicação do aparelhamento, adequados e 

disponíveis, para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

7.4.13)  Apresentar declaração das instalações provisórias no local onde será executada 

a obra, por exemplo: Almoxarife, Depósito de materiais, Sanitários, Escritórios, etc.; 

7.4.14)  Apresentar DECLARAÇÃO expressa que se compromete a atender as 

determinações da Contratante, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, e de que 

prestará toda assistência e colaborações necessárias ao atendimento à fiscalização das 

obras; 

7.4.15)  DA VISITA TÉCNICA 

a) Apresentação do atestado de visita técnica expedida pelo Licitador em 

nome do responsável técnico da empresa licitante, declarando que o mesmo 

visitou o Local, onde serão executados os serviços, objeto da presente 

licitação, de que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir 

direta ou indiretamente na execução dos mesmos, para cumprimento das 

obrigações contratuais; 

b) As empresas interessadas, por meio de um representante técnico, 

deverá procurar a PMR com documentação que comprove a responsabilidade 

técnica e agendar a visita. 

c) A visita técnica coletiva será única e realizada no dia abaixo indicado, 

com acompanhamento de Engenheiro designado pela PMR, que certificará a 

visita, expedindo o necessário Atestado de Visita  e informações técnicas. Esse 

atestado será Juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso 

III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer informações quanto 

à visita poderá ser obtidas junto ao CPL/PMR. A visita deverá ser agendada 

com antecedência de no mínimo três dias. 

 

Data: 16/02/2023 – 10:00 hs. 

 

7.4.16)  - Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela 

execução dos serviços, até o seu recebimento definitivo pelo contratante, assinada pelo 

representante legal da Licitante e pelo responsável técnico indicado. O mesmo não 

poderá ser substituído sem expressa autorização do contratante. E vedada, sob pena de 

não habilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais 

de uma licitante. 

7.5)  – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

7.5.1)  Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo 

Distribuidor do Juízo da sede da empresa. O licitante não sediado no Município de 

Rurópolis deverá apresentar juntamente com a aludida certidão, documento emitido pelo 

juiz distribuidor local ou equivalente, indicando quais os cartórios competentes para 
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distribuição da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial. 

7.5.2)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta, atendendo as seguintes condições: 

7.5.2.1)  A comprovação de boa situação financeira da Licitante, deverá ser obtida 

a partir de dados do último Balanço Anual, através das fórmulas abaixo 

especificadas: 

a) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 01 (um inteiro), 

através da seguinte fórmula: 

Ativo Circulante + Realizável a LongoPrazo  

ILG =-------------------------------------------------------------

------------------ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

b) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 01 (um inteiro), 

através da seguinte fórmula: 

Ativo Circulante  

ILC = --------------------------------

-- 

Passivo Circulante 

 

c) Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou inferior a 0,5 (zero 

vírgula cinco), obtido através da seguinte fórmula: 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

GEG=-------------------------------------------------------------------

---------------------- 

Patrimônio Líquido + Resultado Exercício 
 

d) Comprovar o Grau de Endividamento Corrente, igual ou inferior a 0,5 

(zero vírgula cinco), obtido através da seguinte fórmula: 

Passivo Circulante 

GEC=--------------------------------------------------------------

---------- 

Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro 
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e) Índice de Solvência (IS) igual ou superior a 1 (um inteiro), obtido através 

da seguinte fórmula: 

Ativo Total 

IS=-------------------------------------------------------------

----------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo 

7.5.2.2)  Os índices do item anterior deverão estar calculados e assinados pelo 

contador. 

7.5.2.3)  Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador 

responsável do Licitante, nos termos da legislação pertinente. 

7.5.2.4)  Os balanços deverão citar as folhas e o número do Livro Diário, bem 

como seu registro na respectiva Junta Comercial ou Cartório. 

7.5.2.5)  Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Licitante. 

7.5.2.6)  Caso a empresa participante tenha estado em regime de concordata, 

deverá apresentar também prova de extinção do respectivo processo. 

7.5.2.7)  No caso de consórcio, as empresas deverão apresentar, individualmente, 

toda a documentação exigida para as Licitantes isoladas. 

7.5.3)  No caso de sua recém–constituição, poderá a licitante apresentar balanço de 

abertura, que comprove a boa situação financeira da empresa. 

7.5.4)  As INTERESSADAS, individuais ou em consórcio, deverão apresentar 

comprovação de que dispõe, na data de entrega dos envelopes, patrimônio líquido igual 

ou superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado do CONTRATO (mencionado no 

item 13.1 do Termo de Referência), conforme dispõe o artigo 31, § 3º da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações admitida a atualização até essa data, através de índices 

oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de qualquer das modalidades, a saber: 

a) Último Instrumento de Alteração Contratual, devidamente registrado; 

b) Balanço apresentado na forma da lei. 

7.5.5)  DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

7.5.5.1)  – A empresa ao adquirir o edital através do site da PMR deve apresentar 

o Anexo Modelo 23 – Retirado do edital e prestar as informações do subitem 2.12 

deste edital e receberá declaração emitida pelo CPL/PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RURÓPOLIS como comprovante de aquisição do mesmo. 

7.5.5.2)  – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES: A Licitantes devem 

apresentar ainda, no  envelope de nº 1 – Documentos de habilitação as seguintes 
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declarações: 

a) Modelo 2–Declaração de sujeitação ao edital, 

b) Modelo 3– Declaração de Recebimento de documentos, 

c) Modelo 7– Responsabilidade do serviço ofertado, 

d) Modelo 8– Termo de Renúncia, 

e) Modelo 11 – Declaração que possui Condições e estrutura para 

execução dos serviços, 

f) Modelo 12– Declaração do Responsável para assinatura do contrato, 

g) Modelo 13 – Declaração Não possui no quadro da empresa servidor 

da administração pública ou assemelhado, 

h) Modelo 14– Declaração de idoneidade; 

i) Modelo 15 – Declaração de capacidade técnica Gerencial; 

j) Modelo 16 – Declaração de autorização de fiscalização; 

k) Modelo 19 – Declaração de concordância com reajustamento; 

l) Modelo 21 – Declaração que a empresa está apta para iniciar serviços; 

m) Modelo 22 – Modelo de declaração da equipe técnica; 

n) Modelo 23 – Termo de retirada do edital; 

o) Modelo 24 – Declaração de atividade Econômica – CNAE; 

7.5.6)  – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.5.6.1)  – Os documentos de Habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia, excetuando–se cópia–fax, autenticados 

individualmente por cartório competente ou por servidor da administração ou 

publicação em Órgão de Imprensa Oficial, sendo que estes permanecerão em 

poder da Comissão Permanente de Licitação e farão parte integrante do processo. 

7.5.6.2)  É desejável que os documentos que forem apresentados em fotocópia 

sem autenticação passada por cartório competente, sejam apresentados com os 

respectivos originais à Comissão de Licitação até 03 (três) dias antes da abertura 

dos Documentos de Habilitação, para autenticação. Tal procedimento deverá ser 

agendado. 

7.5.6.3)  – As proponentes deverão apresentar os documentos na ordem solicitada 

no Edital, com todas as folhas numeradas e rubricadas, sendo que a última folha 

seja um “Termo de Encerramento” e os que deixarem de apresentar qualquer 

documento exigido à Habilitação serão automaticamente julgados inabilitados e 

terão suas Propostas Financeiras devolvidas, devidamente lacradas, após o prazo 

recursal. 

7.5.6.4)  – Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos 

documentos relacionados nesse Edital. 

8. DO CRITÉRIO PARA SELEÇÃO E MELHOR PROPOSTA 

8.1)  A Concessão será outorgada à empresa jurídica que apresentar a melhor proposta em 
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razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser 

prestado com o de melhor técnica, que assegure ao Poder Público e à população a prestação 

do serviço de forma adequada e eficiente, que proporcione acessibilidade de pessoas e de 

veículos com segurança, sempre em observação aos princípios  fundamentais da universalidade 

no atendimento, eficiência, continuidade, conforto, regularidade, cortesia na prestação do 

serviço e modicidade das tarifas, concretizando a construção e implantação do Novo Terminal 

Rodoviário de Rurópolis - PA, tudo nos termos da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como da Lei Complementar Municipal nº 

004/2021. 

9. DA PROPOSTA TÉCNICA (contendo 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital) 

– Invólucro nº 02 

9.1.  A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou 

digitada, em papel que identifique a LICITANTE, em linguagem clara e objetiva, sem erros 

nem rasuras, devendo ser assinada por responsável legal da LICITANTE ou por pessoa 

legalmente habilitada com poderes específicos a fazê-lo em nome da LICITANTE. 

9.2.  O Licitante Deverá encaminhar sua proposta em meio digital (CD- ROM ou PEN-

DRIVE) dentro do envelope de Proposta. 

9.3.  Será nomeada uma Comissão Técnica Especial composta por 1 (um) técnico de 

engenharia pertencente ao Departamento de Engenharia de Rurópolis, 1 (um) arquiteto 

pertencente ao Departamento de Engenharia de Rurópolis de Rurópolis e 1(um) Advogado 

pertencente à PGM – Procuradoria Geral do Municipio de Rurópolis, que serão responsáveis 

pela avaliação da proposta técnica. 

9.4.  Serão atribuídas pela Comissão Técnica Especial notas de 0 (zero) a 100 (cem), que 

podem totalizar o máximo de 240 (duzentos e quarenta) pontos. As notas NT1 e NT2 

equivalerão à 83% do total geral, tendo em vista que é de interesse do município a agilização 

da conclusão da obra e o melhor investimento realizado, conforme mencionado nos critérios a 

seguir: 

▪ NT1 – Cronograma de Conclusão da Obra, com descritivo das suas etapas, 

nos termos do Estudo Preliminar de Arquitetura previsto nos anexos do Termo 

de Referência e deste Edital. 

▪ NT2 – Valor de investimento na construção do novo terminal rodoviário. 

▪ NT3 – Execução da gestão e operação do serviço público. 

▪ NT4 – Projetode Layout em 3D. 

▪ NT5 – Sistemade Gestão da Qualidade. 

▪ NT6 – Execuçãoda manutenção e conservação do terminal. 

NT1 – Nota Técnica referente ao Cronograma de Conclusão da Obra, com Memorial 
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descritivo das suas etapas, nos termos do Estudo Preliminar de Arquitetura previsto nos 

anexos do Termo de Referência e deste Edital: 
 

Prazo - Conclusão da Obra Pontuação 

Até 12 meses 100 

Acima de 12 até 18 meses 50 

Acima de 18 até 24 meses 25 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores 0 

 

NT2 – NotaTécnica 2 referente ao valor de investimento na construção do novo terminal 

rodoviário, conforme planejamento e estudo preliminar apresentado, calculado de 

acordo com: 
 

Valor de investimento na construção do novo terminal 

Rodoviário 

Pontuação 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 

financeira, investimento acima de R$ 23.941.165,45. 

 

100 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 

financeira, investimento entre R$ 12.834.754,13 e R$ 23.941.165,45. 

 

90 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 

financeira, investimento entre R$ 5.000.000,00 e R$ 12.834.754,12 

 

75 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 

financeira, investimento entre R$ 2.500.000,00 e 4.999.000,00 

 

50 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 

financeira, investimento entre R$ 1.000.000,00 e 2.499.000,00 

 

25 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 0 

NT3 – NotaTécnica referente à execução da Gestão e Operação do Terminal e suas 

dependências, tendo como base o descrito no nos anexos do Termo de Referência e deste 

Edital, calculada de acordo com: 

Execução da Gestão e Operação do Terminal Pontuação 

Apresentou um Plano de Gestão e Operação do Terminal completo, 

incluindo o quadro de pessoal, equipamentos e materiais a serem utilizados, 

descrevendo a utilização desses recursos na sua execução.  

Deve estar claro: 

a) Sistema de Programação de Partidas de Ônibus Rodoviário; 

b) Sistema de Informação aos Usuários;  

c) Segurança e Monitoramento do Terminal; 

 

 

 

 

10 
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Apresentou um plano de execução da Gestão e Operação do Terminal, 

incluindo o quadro de pessoal, equipamento e materiais a serem utilizados. 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 0 

 

NT4 – Nota Técnica referente ao Projeto de Layout e Perspectivas. 

 

Projeto de Layout e Perspectivas Pontuação 

Apresentou projeto de Layout e perspectivas em 3D – Inovador (que pouco 

se parece com padrões anteriores) e Sustentável (redução de consumo de 

energia elétrica e reaproveitamento de águas pluviais), na área interna e 

externa do terminal. 

 

 

10 

Apresentou projeto de Layout e perspectivas em 3D – naárea interna e 

externa do terminal com detalhes inovadores (que pouco se parece com 

padrões anteriores) advindos de outra referência selecionada pela 

proponente. 

 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 
0 

 

NT5 – NotaTécnica referente ao Sistema de Gestão da Qualidade, descrito no nos anexos 

do Termo de Referência e deste Edital, calculada de acordo com: 

 

Sistema de Gestão da Qualidade Pontuação 

Apresentou um Manual da Qualidade em conformidade com a NBR ISO 

9001:2000 completo e cronograma de implantação da Gestão da Qualidade 

conforme normatiza a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

10 

Apresentou um Manual da Qualidade em conformidade com a NBR ISO 

9001:2000 incompleto ou sem o cronograma de implantação da Gestão da 

Qualidade, conforme normatiza a ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 
0 

 

NT6– NotaTécnica  referente à execução da Manutenção e Conservação preventiva e 

corretiva do Terminal e suas dependências, tendo como base o descrito no nos anexos 

do Termo de Referência e deste Edital, calculada de acordo com: 
 

Execução da Manutenção e Conservação do Terminal Pontuação 
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Apresentou um plano de execução da Manutenção e Conservação do 

Terminal completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e 

materiais a serem utilizados, descrevendo a utilização desses recursos na 

sua execução e definindo as frequências dasmanutenções preventivas por 

local/equipamento. Deve estar claro aExecução de Limpeza do Terminal. 

 

 

10 

Apresentou um plano de execução da Manutenção e Conservação do 

Terminal incluindo o quadro de pessoal, equipamento e materiais a serem 

utilizados. 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 
0 

 

9.5.  A Pontuação Técnica – PT será a somatória das Notas Técnicas – NT (de NT1 a 

NT6), obtidas pela Licitante, dividido por 6,5, conforme fórmula abaixo: 

 

(NT1+NT2+NT3+NT4+NT5+NT6) 

PT = --------------------------------------------------- 

6,5 

9.5.1.  O resultado da Pontuação Técnica – PT, será arredondado para duas casas 

decimais. 

9.5.2.  O julgamento quanto à classificação técnica, após interposição e análise de 

eventuais recursos, será oportunamente publicado em obediência a legislação 

aplicável, em ordem decrescente, bem como data e horário para abertura do 

Envelope Proposta Comercial. 

9.6.  A COMISSÃO PERMANENTE, à seu exclusivo critério, poderá solicitar a qualquer 

momento, esclarecimentos sobre os documentos da Metodologia da Operação apresentadas, 

para isso fixando prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas. 

9.7.  O não atendimento ao estabelecido no item 8.2 implicará na eliminação do licitante. Da 

mesma forma, poderá a COMISSÃO PERMANENTE realizar diligências com vistas a 

comprovar a veracidade das informações constantes dos atestados apresentados, cuja dúvida 

for levantada por qualquer membro ou por qualquer licitante. 

10. DA PROPOSTA COMERCIAL – MENOR TARIFA DE EMBARQUE (contendo 01 

(uma) via impressa e 01 (uma) via digital) – Invólucro nº 03 

10.1.  As Propostas de Preço serão apresentadas em duas vias, as quais deverão ser 

preenchidas por processo mecânico, elétrico ou similar pelos licitantes e devidamente 

rubricadas pelo representante legal. Os preços serão apresentados em algarismos e por extenso 

e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso. 
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10.2.  O Licitante Deverá encaminhar sua proposta em meio digital (CD-ROM ou PEN-

DRIVE) dentro do envelope de Proposta. 

10.3.  Para fins e efeito de proposta de preço, objeto da licitação, a proponente não deverá 

ofertar valor superior ao de R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos), proporcionando 

assim, redução do valor máximo pago no atual terminal rodoviário do município.1 

10.4.  Deverá também considerar os seguintes aspectos para fixar o preço: 

I. A média dos parâmetros dos índices de consumo de cada serviço; 

II. A remuneração do capital empregado para a prestação do serviço e o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.A manutenção do nível do serviço estipulado 

para as linhas e a possibilidade de sua melhoria; 

III. O recolhimento mensal de percentual sobre o valor total da receita bruta tarifária 

mensal, devido à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de 

Rurópolis – ou outro órgão; 

IV. O nível de serviço prestado; 

V. A coleta de dados e a prestação de informação pela concessionária através de 

procedimentos uniformes; 

VI. Os mecanismos de controle que garantam a confiabilidade das informações; 

VII. Outros princípios e critérios básicos adotados em regulamento de Leis Relativas 

ao Terminal Rodoviário Municipal. 

10.5.  Fica estabelecido que a tarifa definida poderá ser corrigida, com vistas a preservar seu 

valor econômico em face da inflação ou deflação geral dos preços na economia e da variação 

ordinária dos custos de produção, conforme fórmula paramétrica definida em CONTRATO e 

com a concordância do Poder Concedente. 

10.6.  O valor da tarifa de embarque ofertada deverá contemplar custos atualizados para a data 

de início de operação do Terminal, considerando este como ponto importante para o equilíbrio 

econômico financeiro inicial do contrato, englobando todas as despesas para execução das obras 

e a prestação do serviço. 

10.7.  A tarifa de embarque proposta considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto 

da presente concorrência e todas as despesas com certidões, emolumentos, ligações telefônicas, 

hospedagem, alimentação, mobilizações e desmobilizações de pessoal, mão-de-obra, materiais, 

maquinas, equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e 

indiretos e insumos, taxas, remunerações, bonificações, tributos, despesas, fiscais e financeiras, 

ambientais (federal, estadual e municipal), veículos, transporte, frete, pedágio, seguro, 

operadores, riscos de utilização, sem exclusão de nenhuma despesa, prevista e não prevista, e, 

ainda, quaisquer outras despesas extras e necessárias não especificadas neste Termo de 

                                                   
1 RESOLUÇÃO ARCON-PA N° 05, DE 01 DE JULHO DE 2019 - Agência de Regulação e Controle de Serviços 

Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA - DIÁRIO OFICIAL Nº 33.908 de 01 de julho de 2019. 
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Referência, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, bem como 

por indenizações de qualquer natureza, na forma da Lei, sendo vedado embutir no preço a 

expectativa inflacionária. 

10.8.  Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 

considerada, ressalvada as hipóteses de reajuste e revisão previstas no contrato de concessão. 

10.9.  A licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, 

sujeitando-se às penalidades legais caso estas informações venham a induzir a Comissão em 

erro de julgamento. 

10.10.  O licitante estrangeiro deverá incluir em sua proposta todos os tributos a que está sujeito 

o licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe imponha a obrigação de pagar tal tributo. 

10.11.  Caso surjam dúvidas, de qualquer natureza, quanto aos valores apresentados por 

qualquer licitante, a Comissão poderá solicitar que eles sejam demonstrados mediante planilhas, 

no prazo de até 72 (setenta e duas) horas. 

10.12.  A PONTUAÇÃO DA MENOR TARIFA – Pmt, SERÁ CALCULADA DE ACORDO 

COM: 

 

100 X OTm 

Pmt =--------------- 

Oti 

Sendo: 
 

Pmt = Pontuação da Menor Tarifa 

OTi – Oferta da tarifa da Licitante em análise. 

OTm– Oferta da tarifa da Licitante que ofertou o menor valor. 

10.13.   O resultado da Pontuação da Menor Tarifa – Pmt, será arredondado para duas  casas decimais. 

11. DO JULGAMENTO FINAL 

11.1. O julgamento final das propostas, que será procedido apenas entre as propostas 

classificadas, uma vez que serão desclassificadas as propostas que não atingirem a Pontuação 

Técnica mínima equivalente a 40% (quarenta por cento) do total de pontos possíveis, será 

efetuado em duas etapas: 

I. Primeira Etapa – Apuração da Pontuação Técnica e de Preço das propostas, em 

conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos neste Termo de 

Referência, através da determinação do Índice Técnico (Nota Técnica – NT) e do 

Índice de Preço (Pontuação da Menor Tarifa – Pmt). 

II. Segunda Etapa – Apuração do cálculo da Nota de Avaliação (NA) e Classificação 

da Pontuação final recebida por cada proposta. Restando apenas uma proposta 
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após a etapa acima, esta será considerada vencedora. 

11.2. Na primeira etapa o cálculo será efetuado nas formas mencionadas no item 8.3, para a 

Nota Técnica – NT e será efetuado nas formas mencionadas no item 9.11 para a Pontuação da 

Menor Tarifa – Pmt. 

11.3. Na segunda etapa será realizado o cálculo da Nota de Avaliação (NA), que 

corresponderá a pontuação final recebida por cada proposta e que contempla a ponderação dos 

diferentes pesos adotados. 

11.4. Para o cálculo da Nota de Avaliação (NA) de cada proposta, será utilizada a seguinte 

fórmula: 

NA = 0,6 x PT + 0,4 x Pmt 

onde: 

NA = Nota de Avaliação 

PT = Pontuação Técnica – peso 6 

Pmt = Pontuação da Menor Tarifa – peso 4 

10.3.1. O resultado da Nota de Avaliação (NA), será arredondado para duas casas 

decimais. 

11.5. Será julgada vencedora a proposta que obtiver a maior Nota de Avaliação (NA). O 

julgamento das propostas e a classificação final serão objeto de ata circunstanciada, podendo 

os representantes credenciados rubricá-la posteriormente, se assim o desejarem. 

11.6. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA TÉCNIVA E 

COMERCIAL 

12.1. Na presença dos licitantes e das pessoas que quiserem assistir ao ato, serão recebidas, 

pela Comissão de Licitação, no dia, hora e local previstos, os invólucros contendo a 

Documentação de habilitação e Proposta Financeira, os quais serão enumerados de acordo com 

a ordem de apresentação. 

12.2. Após o Presidente da CPL ter declarado encerrado o prazo de recolhimento dos 

invólucros, nenhum outro será recebido. 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

13.1. A firma vencedora desta licitação obriga–se a apresentar garantia no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor da contratação, antes da assinatura do contrato, numa das seguintes 
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modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, com comprovação de sua 

autenticidade. 

b) Fiança bancária; 

c) Seguro–garantia. 

13.2. Ocorrendo à rescisão do contrato por justa causa, a Prefeitura Municipal de Rurópolis, 

reterá a garantia prestada pela licitante contratada e, após o competente processo 

administrativo para apuração dos danos que sofreu, ressarcir–se–á do valor correspondente aos 

prejuízos apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor da garantia 

prestada seja insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. 

Respeitada essa condição, a garantia será liberada em até 30 (trinta) dias após a assinatura, 

pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços”. 

13.3. – Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do contrato, a contratada ficará 

obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condições 

originalmente aprovadas pela Prefeitura Municipal de Rurópolis. 

13.4.  Comprovação de Caução de Garantia  de  Participação no valor de R$ 1.481.177,13 

(um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, cento e setenta e sete reais e treze centavos), 

relativo a 5 % (cinco por cento) do valor estimado do contrato2, com validade não inferior a 

120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data prevista neste edital para recebimentos dos 

envelopes de documentação e propostas de preços, sendo a mesma liberada após transcorrido 

o período acima. Serão aceitas as seguintes modalidades de garantia: 

13.5. CAUÇÃO EM DINHEIRO - a licitante fará a comprovação mediante a apresentação 

de depósito, em dinheiro, em Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em nome da 

Prefeitura Municipal de Rurópolis, referente a Concorrência nº 002/2022. 

13.6. CAUÇÃO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA – a garantia deverá vir 

acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes comprovações: 

a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de 

registro no balanço patrimonial da licitante; 

b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 

demonstrando a correção atualizada monetariamente do título, o seu valor será obtido 

                                                   
2 O valor estimado do CONTRATO, correspondente ao somatório da projeção de receita 

advinda da OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS, 

pós-construído, em caráter de exclusividade, obedecida a legislação vigente e as disposições 

deste Termo e EDITAL, ao longo do prazo da CONCESSÃO, correspondente a R$ 

29.623.557,13 (vinte e nove milhões, seicentos e vinte três mil, quinhentos e cinquenta e 

sete reais e treze centavos). 
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considerando a cotação vigente do terceiro dia útil anterior à data para recebimento dos 

envelopes. 

c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate 

incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da 

proposta de preços.  

d) Presume-se autênticos os títulos oferecidos pela licitante, a Prefeitura Municipal de 

Portel se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade, em se constatando indícios de 

fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 

13.7.  FIANÇA BANCÁRIA – A licitante entregará o documento original fornecido pela 

instituição que a concedeu, no qual constará: 

a) Beneficiário:  Prefeitura Municipal de Rurópolis. 

b) Objeto: Garantia de Participação na Concorrência n° 002/2022 - PMR. 

c) Valor: R$ 1.481.177,13 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, cento e 

setenta e sete reais e treze centavos), relativo a 5 % (cinco por cento) do valor estimado 

do contrato. 

d) Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias. 

e) Que a liberação será feita mediante a devolução pela Prefeitura Municipal de Rurópolis 

do documento original ou, automaticamente, após decorrido o prazo de validade da carta. 

13.8.  SEGURO-GARANTIA – através de apólice em nome da Prefeitura Municipal de 

Rurópolis, com validade mínima de 120 (cento e vinte) dias. 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1. A Adjudicatária será convocada para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da 

publicação da adjudicação, assinar o contrato cuja minuta será apresentada em Anexo. 

14.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado por escrito e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

14.3. Caso a Adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o contrato, proceder-se-á 

na forma do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da perda 

total das garantias prestadas pela mesma. 

14.4. No ato de assinatura do Contrato de Concessão, a Adjudicatária deverá apresentar o 

comprovante de recolhimento da GARANTIA CONTRATUAL, conforme item 14. deste 

Termo e mencionado em uma das modalidades previstas na Minuta do Termo de Contrato, 

conforme previsão do artigo 56 § 1º da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, no valor 

equivalente a 1% (um por cento) do valor total do contrato, atualizado na forma do § 2º do 

mesmo dispositivo. 

14.5. A garantia de que trata o item 14.0 deverá ser recolhida em até 48 (quarenta e oito) 

horas antes da assinatura do Contrato de Concessão. 
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14.6. A não assinatura do Termo de Ciência e Notificação impedirá a assinatura do Contrato 

de Concessão implicando na aplicação das penalidades previstas no item 23.0. 

14.7. Na constituição da Concessionária como uma SPE (Sociedade de Propósito 

Específico), seu instrumento legal de constituição deverá atender as regras mínimas do Termo 

de Referência e aquelas estabelecidas nos respectivos termos de compromisso apresentados 

neste certame. 

14.8. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste Termo, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares aos serviços públicos na construção, exploração, 

administração e manutenção do terminal rodoviário, bem como a implantação de projetos 

associados, como a implantação de termos de serviços, centro de lazer, centro de compras e a 

execução de outros serviços complementares, desde que não ultrapassem o prazo da 

CONCESSÃO. 

14.9. Os contratos de que trata esta cláusula serão regidos pelo direito privado e, no que se 

refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma relação 

jurídica entre estes terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

14.10. A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas 

regulamentares da CONCESSÃO. 

14.11. Ainda que o PODER CONCEDENTE, inclusive por meio de sua entidade reguladora, 

tenha tido conhecimento dos termos de qualquer CONTRATO assinado pela 

CONCESSIONÁRIA com terceiros, por força do estabelecido no EDITAL ou no 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA não poderá alegar ato ou fato decorrente desses 

contratos para pleitear do PODER CONCEDENTE qualquer alteração no cumprimento de 

suas obrigações, ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios. 

15. DO INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA E DO INÍCIO DA OPERAÇÃO 

15.1. O início das obras e o início de operação do Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis 

somente poderão ocorrer mediante emissão da OS pelo Poder Concedente. 

15.2. A Concessionária terá o prazo de 15 (quinze) dias após a data de recebimento da OS 

para iniciar a obra, de acordo com os elementos constantes do prtesente Termo de Referência, 

e obedecendo ao cronograma apresentado na Proposta Técnica. 

15.3. A Concessionária deverá submeter os Projetos Executivos para aprovação do Poder 

Concedente, iniciando pelo Projeto Executivo das Fundações em até 30 (trinta) dias, bem como 

o Projeto Executivo Completo em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura 

do Contrato, devidamente aprovado pelos órgãos competentes. 

15.4. Caso os Projetos Executivos não sejam apresentados nos moldes do Termo de 

Referência e seu respectivo edital ou em condições de aprovação, eles retornarão à 

Concessionária para correções, sem qualquer implicação de dilação de prazo a que se refere o 

subitem 12.2. 
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15.5. O prazo máximo para conclusão da obra pela Concessionária será obrigatoriamente de 

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento da OS. Se menor, prevalecerá aquele 

constante do Cronograma de Conclusão de Obra apresentado pela Licitante na Proposta 

Técnica, ao qual está obrigatoriamente atrelada, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas na Minuta de Termo de Contrato. 

15.6. A Concessionária terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do 

contrato para submeter à aprovação do Poder Concedente um Plano de Operação Completo, 

nos termos dos anexos do Termo de Referência e deste Edital, bem como a minuta de 

Regulamento de Gestão e Operação; Gestão da Qualidade e Manutenção e Conservação do 

Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis contendo no mínimo os procedimentos: operacionais 

e rotinas de operação; de relacionamento com as empresas operadoras, com os usuários, com 

o Poder Concedente e com os prestadores de serviço. 

15.7. Após a formalização do Termo de Recebimento de Obra junto a CONTRATANTE, a 

CONCESSIONÁRIA será total responsável pela implantação do Sistema Operacional no 

Novo Terminal Rodoviário. 

15.8. Com o início da operação, a Concessionária será responsável pela transferência dos 

embarques e desembarques dos ônibus rodoviários de linhas federais, estaduais, e 

intermunicipais para o Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis, assegurando a prestação dos 

serviços à população. Para tanto deverá a Concessionária apresentar ao Poder Concedente com 

30 (trinta) dias de antecedência do início de suas operações um Plano de Início de Operação 

do Terminal. 

15.9. O Plano de Início de Operação do Terminal deverá estabelecer o prazo máximo para a 

conclusão da transferência dos embarques e desembarques para o Novo Terminal Rodoviário 

de Rurópolis, devendo ser inferior a 30 (trinta) dias do início  de operação. 

15.10. A CONCESSIONÁRIA deverá ser a responsável pela transferência das operações do 

atual terminal para a nova construção, com plano e cronograma pré-avisado com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias para as empresas locais terem o tempo necessário para o 

deslocamento. 

15.11. Se por motivo alheio à vontade do Poder Concedente, a operação não for implantada 

na data prevista, à Concessionária serão aplicadas as penalidades previstas na Minuta de 

Termo de Contrato. 

15.12. Durante a vigência do contrato, a concessionária deverá solicitar aprovação do Poder 

Concedente para a realização de toda e qualquer obra de ampliação ou reforma nas 

16. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

16.1. O valor estimado do CONTRATO, correspondente ao somatório da projeção de receita 

advinda da OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 

RURÓPOLIS, pós-construído, em caráter de exclusividade, obedecida a legislação vigente 
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e as disposições deste Termo e EDITAL, ao longo do prazo da CONCESSÃO, correspondente 

a R$ 29.623.557,13 (vinte e nove milhões, seicentos e vinte três mil, quinhentos e 

cinquenta e sete reais e treze centavos). 

17. DAS GARANTIAS DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO 

17.1. Além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA deverá 

comprovar perante a entidade reguladora, a contratação com seguradoras que operem no 

Brasil, no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis a contar da data da assunção, em relação aos 

serviços e sistemas, as coberturas de seguros estabelecidas abaixo e mantê- las em vigor 

durante todo o prazo da CONCESSÃO. 

17.1.1. Seguro de riscos de engenharia – cobrindo danos materiais que possam ser 

causados às obras decorrentes do CONTRATO. A importância segurada da apólice 

do referido seguro deverá ser igual ao valor total de cada uma das obras. Deve-se 

considerar, além da cobertura básica, as coberturas adicionais de erros de projeto/riscos 

do fabricante, despesas com desentulho, despesas extraordinárias, honorários de peritos 

e tumultos; 

17.1.2. Seguro de riscos patrimoniais – cobrindo danos materiais aos prédios, 

instalações, máquinas e equipamentos que vierem a ser cedidos pelo PODER 

CONCEDENTE e ocupados pela CONCESSIONÁRIA e que apresentem vinculação 

com o objeto da CONCESSÃO. O valor segurado deverá corresponder ao custo de 

reposição, considerando a depreciação pelo uso e estado de conservação vigente na 

data de início de cobertura da apólice. Adicionalmente deverá ser contratada a cobertura 

de perda de receita bruta e gastos adicionais.  

17.1.3. Seguro de responsabilidade civil, geral e de veículos – cobrindo a 

CONCESSIONÁRIA, a entidade reguladora e o PODER CONCEDENTE, bem como, 

seus administradores, empregados, funcionários, contratados, prepostos ou delegados, 

pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, 

pessoais e morais, indenização de custos processuais e quaisquer outros encargos 

relacionados a danos pessoais, morais e materiais decorrentes das atividades abrangidas 

pela CONCESSÃO. 

17.2. O limite de cobertura contratada para danos materiais deverá basear-se nos custos de 

reposição. 

17.3. A cobertura de seguros deverá incluir cobertura de danos por motivos de força maior, 

sempre que forem seguráveis. 

17.4. As apólices deverão incluir o PODER CONCEDENTE como cossegurado, com 

cláusula de expressa renúncia ao eventual exercício de sub-rogação nos direitos que as 

seguradoras tenham ou venham a ter contra este. 

17.5. Os seguros descritos nesta cláusula deverão ter vigência anual e deverão estar vigentes 

durante todo o prazo do CONTRATO, à exceção do seguro de riscos de engenharia que terá 
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vigência idêntica a das obras seguradas. 

17.6. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA, previamente à assinatura deste instrumento e conforme estabelecido no 

EDITAL, prestará a garantia de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO, conforme 

previsto no art. 56, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

17.7. A garantia do CONTRATO deverá ser mantida pela CONCESSIONÁRIA até a data 

de extinção deste CONTRATO e seu valor atualizado anualmente por meio do mesmo 

percentual utilizado para reajustar a estrutura tarifária. 

17.8. Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

fica obrigada a providenciar a renovação da garantia do CONTRATO, nos termos e condições 

aprovados pelo PODER CONCEDENTE. 

17.9. A execução da garantia do CONTRATO será efetuada por meio de comunicação 

escrita dirigida pela entidade reguladora à CONCESSIONÁRIA, observado o devido processo 

legal. 

17.10. A garantia do CONTRATO não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição 

que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto à sua firmeza. 

17.11. Todas as despesas decorrentes da prestação da garantia do CONTRATO correrão por 

conta da CONCESSIONÁRIA. 

17.12. Qualquer modificação nos termos e nas condições da garantia do CONTRATO deverá 

ser previamente aprovada pela entidade reguladora. 

17.13. A garantia do CONTRATO, prestada pela CONCESSIONÁRIA, somente será 

liberada ou restituída, após 30 (trinta) dias contados da data de extinção do CONTRATO. 

17.14. A prestação da garantia do CONTRATO é condição para a assinatura do CONTRATO. 

17.15. A garantia do CONTRATO deverá ser prestada a entidade reguladora conforme as 

indicações que este determinar. 

18. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1. A remuneração da Concessionária poderá ser proveniente das seguintes receitas: 

18.1.1. Preço pela utilização do Terminal (Tarifa de Embarque) de  acordo com a 

proposta comercial da empresa. 

18.1.2. Exploração dos serviços de estacionamento. 

18.1.3. Exploração dos serviços de sanitário, obedecendo legislação pertinente, 

guarda volumes e outros serviços prestados aos usuários. 

18.1.4. Exploração das áreas comercias internas e externas dentro do limite da 

Concessão. 

18.1.5. Exploração de Centros de Serviços, Centros de Lazer e Centro de Compras. 
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18.1.6. Exploração de publicidade nas áreas internas. 

18.1.7. Outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 

associados ao Novo Terminal, inclusive proveniente de transporte de encomenda, 

mediante prévia autorização do Poder Concedente. 

19. DA INTERVENÇÃO 

19.1. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente nos casos previstos em Lei, normas 

regulamentares e contratuais, especialmente se a Concessionária exorbitar das atribuições 

previstas nesta concessão, agir contra o interesse público ou colocar em risco a continuidade 

da prestação dos serviços. 

19.2. O ato de intervenção, independentemente de qualquer medida judicial, caberá ao Chefe 

do Executivo, que indicará o interventor, o prazo de intervenção, os objetivos e o limite da 

medida, através de decreto. 

19.3. A intervenção implica automaticamente no afastamento da Concessionária das funções 

gerenciais. 

19.4. Se os problemas forem restritos a um determinado setor ou área de serviço, a 

Concessionária poderá ser mantida no gerenciamento dos serviços objeto da concessão, 

afastados exclusivamente das funções gerencias os responsáveis por aquela área ou setor, 

mediante intervenção parcial. 

19.5. Durante a intervenção, o Poder Concedente assumirá total ou parcialmente o 

gerenciamento dos serviços objeto da concessão, passando a controlar os meios materiais e 

humanos utilizados, assim entendido o pessoal, os imóveis, instalações, sistemas, 

equipamentos e todos os demais recursos necessários à execução dos serviços. 

19.6. A intervenção implica na suspensão automática do Contrato, no tocante a seus efeitos 

e na exigibilidade do recebimento de quaisquer pagamentos ou valores pela Concessionária no 

período de intervenção. 

19.7. Na hipótese de intervenção parcial, o Poder Concedente, a seu critério, determinará os 

limites e as medidas acima referidas. 

19.8. Todas as despesas realizadas pelo Poder Concedente para a manutenção e prestação 

dos serviços durante a intervenção, que não encontrem retribuição no Contrato, se pertinentes, 

serão reembolsados pela Concessionária no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 

suspensão ou da cessação da intervenção. 

19.9. O período da intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual o 

interventor proporá ao Poder Concedente a extinção da concessão ou a devolução dos serviços 

à Concessionária. 

19.10. Cessada a intervenção, haverá imediata prestação de contas dos atos praticados pelo 

interventor durante a sua gestão, sem prejuízo de eventual direito à indenização da 

Concessionária. 
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19.11. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção da concessão 

será assegurado à Concessionária o direito à ampla defesa. 

20. DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

20.1. A concessão será extinta, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 8.987/95, por: 

20.1.1. Advento do termo contratual; 

20.1.2. Encampação; 

20.1.3. Caducidade; 

20.1.4. Rescisão; 

20.1.5. Anulação; e 

20.1.6. Falência ou extinção da empresa concessionária. 

20.2. Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos 

e privilégios vinculados à exploração do Terminal Rodoviário de Passageiros transferidos à 

Concessionária, ou por ela implantados, no âmbito da concessão, livres e desembaraçados de 

quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas. 

20.3. Revertidos os bens afetos à CONCESSÃO, haverá a imediata assunção dos serviços 

públicos do terminal rodoviário pelo PODER CONCEDENTE. 

20.4. A extinção da CONCESSÃO faculta ao PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo 

critério, o direito de manter a CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços públicos até que 

se processe e finalize licitação para a delegação de nova CONCESSÃO. Nesse caso, sem 

prejuízo da reversão dos bens afetos à CONCESSÃO, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a 

continuar a prestar, de maneira adequada, os serviços públicos, nas mesmas bases deste 

CONTRATO, até que ocorra a substituição por outra CONCESSIONÁRIA, respeitado o 

equilíbrio econômico-financeiro previsto no CONTRATO. 

20.5. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu 

exclusivo critério, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, desde que 

necessários à continuidade dos  serviços públicos, incluindo-se dentre estes os ontratos de 

financiamento para execução de obras ou serviços previamente aprovados e que não 

comportem período de amortização superior ao prazo restante ao término da CONCESSÃO. 

20.6. Nos termos dos art. 35, I e II, §4º e art. 36, ambos pertencentes à Lei 8.987/1995, todo 

o investimento realizado pela Concessionária deverá ser integralmente amortizado no prazo 

da concessão, sendo que a Concessionária terá direito à indenização correspondente ao saldo 

não amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos cuja aquisição ou execução, 

devidamente autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos últimos 05 (cinco) anos 

do prazo da concessão, desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos 

serviços abrangidos pela concessão. 

21. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

21.1. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou através da ENTIDADE REGULADORA, 
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deverá fiscalizar e assegurar o fiel e exato cumprimento de todas as obrigações ora contratadas, 

exercendo tal fiscalização de acordo com o disposto nesta Cláusula. 

21.2. A CONCESSIONÁRIA deverá manter em seu escritório de administração todos os 

elementos necessários à prestação das informações e esclarecimentos que lhe forem 

solicitados. 

21.3. A CONCESSIONÁRIA deverá preparar e apresentar relatórios mensais e anuais ao 

PODER CONCEDENTE referentes aos compromissos estipulados no Contrato. 

21.4. Outros dados não rotineiros, comprovadamente necessários para a avaliação dos 

serviços objeto da concessão, poderão ser requisitados pela fiscalização do PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, sendo que esta última terá um prazo razoável e 

compatível para o fornecimento dos dados solicitados, prazo este nunca inferior a 48 (quarenta 

e oito) horas. 

21.5. A CONCESSIONÁRIA deverá publicar periodicamente suas demonstrações 

financeiras, nos termos do inciso XIV do Art. 23 da Lei Federal 8.987/95. 

21.6. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, ainda, um inventário permanentemente 

atualizado de todos os investimentos feitos pela mesma, submetendo à prévia aprovação do 

PODER CONCEDENTE todos os investimentos a serem efetuados, entendendo-se como 

investimento não somente a execução de obras, como também todas as aquisições de bens 

duráveis necessários à operação e manutenção dos sistemas objeto da concessão. 

21.7. No exercício da prestação de contas a que se refere a presente Cláusula, o MUNICÍPIO 

terá acesso a todas as informações pertinentes à concessão objeto deste instrumento, sendo 

que, para tanto, deverão ser programadas visitas técnicas de inspeção e análise, precedidas de 

listagem contendo o elenco das questões que devam ser esclarecidas, respeitando-se o prazo 

mínimo estabelecido no inciso item 18.4. 

21.8. A prestação de contas de que trata a presente Cláusula deverá ser feita com observância 

das especificações, parâmetros e padrões de qualidade estabelecidos no presente contrato e 

seus anexos, bem como na legislação vigente e normas técnicas aplicáveis. 

22. DO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

22.1. O Acompanhamento e fiscalização do contrato será exercida pelo PODER 

CONCEDENTE e/ou pela Agência Reguladora, autarquia especial do poder concedente, de 

acordo com a Lei Complementar Municipal nº 004/2021, sem prejuízo da fiscalização exercida 

pela Procuradoria Geral do Município – PGM; 

22.2. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, 

emergente do contrato, serão exercidos pela Prefeitura Municipal de Rurópolis e/ou pela 

Agência Municipal Reguladora. 

22.3. A CONCESSIONÁRIA se obriga a permitir e facilitar aos elementos integrantes da 

FISCALIZAÇÃO, a inspeção do local dos serviços em qualquer dia e hora, fornecendo todos 
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os esclarecimentos que lhe sejam solicitados; 

22.4. A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de Rurópolis e/ou pela Agência 

Municipal Reguladora, que compreenderá a inspeção e acompanhamento das atividades, dos 

equipamentos, das instalações, dos contratos e da situação econômica – financeira da 

CONCESSIONÁRIA, seja por meio da atuação direta de seus agentes de fiscalização, seja por 

meio de requisição formal, implicando amplo acesso a todos os dados e informações da 

CONCESSIONÁRIA ou de terceiros, que deverão ser fornecidos tempestivamente, na forma 

requisitada, de acordo com o disposto neste contrato.  

22.5. A fiscalização da Prefeitura Municipal de Rurópolis e/ou pela Agência Municipal 

Reguladora ira abranger o acompanhamento e controle das ações da CONCESSIONÁRIA nas 

áreas contábil, comercial e econômico financeiro, podendo estabelecer diretrizes e 

procedimento necessários a efetividade da fiscalização, bem como suspender toda e qualquer 

atividadeque seja incompatível com as exigências de universalização, qualidade, eficiência, 

segurança e continuidade do serviço. 

22.6. A CONCESSIONÁRIA se obriga a prestar a fiscalização, quando esta lhe for solicitada 

formalmente, desde que sejam informações relevantes, bem como: 

• As de natureza econômico financeiro; 

• As de natureza comercial; 

• As de natureza operacional. 

22.7. A CONCESSIONÁRIA, por intermédio de representante indicado, poderá 

acompanhar toda e qualquer atividade de fiscalização da CONCEDENTE. 

22.8. A CONCESSIONÁRIA se obriga a apresentar o demonstrativo de resultado anual com 

o movimento contábil de receitas e despesas e investimentos do Novo Terminal Rodoviário de 

Rurópolis. 

22.9. Compete à CONCESSIONÁRIA, ainda, apresentar a PMR e/ou Agência Reguladora 

os seguintes relatórios: 

22.8.1. Relatório de Operação das Plataformas, trimestralmente, contendo os horários 

praticados pelas empresas; 

22.8.2. Relatório de Prestação de Contas anualmente – contendo mapas estatísticos, 

resumo das atividades operacionais, administrativas e fatos relevantes ocorridos no 

período, que deverá ser apresentado até o dia 20 de janeiro de cada ano; 

22.8.3. Relatório de Avaliação de Investimento e Controle de Bens Reversíveis, 

anualmente o qual deverá ser apresentado até o dia 15 do mês de março de cada ano 

devendo estar incluso a relação de bens reversíveis, originalmente previstos ou agregados 

no decorrer da concessão, com indicação do seu estado de conservação. 

22.10. Para exercício da fiscalização, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter cadastro 

atualizado, conferindo livre acesso, por parte do PODER CONCEDENTE ou da entidade 

reguladora, ao sistema e a todos os dados, livros, registros e documentos relacionados à 
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CONCESSÃO, prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 

PODER CONCEDENTE, em prazo razoável estabelecido pelo regulamento; 

22.11. As atividades de fiscalização mencionadas no item acima poderão ser acompanhadas 

pela CONCESSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes especialmente indicados 

para esta finalidade; 

22.12. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e à entidade 

reguladora relatórios técnicos, operacionais e financeiros semestrais e anuais, com a finalidade 

de demonstrar a execução das obras e serviços, devendo as demonstrações financeiras ser 

objeto de publicação na imprensa local de Rurópolis, anualmente. 

22.13. O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos no item acima serão 

estabelecidos no regulamento que será instituído pela entidade reguladora; 

22.14. O representante do PODER CONCEDENTE responsável pela fiscalização anotará, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a CONCESSÃO, determinando a 

CONCESSIONÁRIA a regularização das faltas ou defeitos verificados e emitindo os autos de 

infração, quando for o caso, nos termos previstos no CONTRATO; 

22.15. A fiscalização da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE não poderá obstruir ou 

prejudicar a exploração normal da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA; 

22.16. No caso de eventuais atrasos ou inconformidades entre a execução das obras e serviços 

e o cronograma da CONCESSÃO vigente, a CONCESSIONÁRIA deverá informar a entidade 

reguladora a respeito, de forma detalhada, identificando as providências que estiverem sendo 

adotadas para corrigir esses fatos. 

22.17. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da 

entidade reguladora na fiscalização do CONTRATO devem ser encaminhadas aos seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

22.18. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização 

deverão ser aplicadas e vinculará a CONCESSIONÁRIA, depois de encerrado o procedimento 

contraditório. 

22.19. A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as 

obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma 

justificada e comprovada, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da questão em análise. 

22.20. Se a CONCESSIONÁRIA não concordar com a decisão do representante da entidade 

reguladora quanto à qualidade do trabalho, das obras ou serviços, deverá proceder às 

comunicações de praxe, dentro de 30 (trinta) dias após ter sido notificada, para julgamento 

pela entidade reguladora. 

22.21. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE, observado o procedimento contraditório, 

não aceitar as explicações apresentadas, determinará a demolição, a reconstrução ou a 

adequação dos trabalhos defeituosos, cabendo à CONCESSIONÁRIA realizá-los às suas 
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expensas. 

22.22. A fiscalização das obras será feita por intermédio de Comissão formada pelo 

Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Rurópolis, juntamente com a PMR e/ou 

Agência Reguladora, periodicamente, na qual será responsável pela medição dos serviços 

realizados, conforme projeto executivo apresentado, bem como as regras de fiscalização da 

construção do terminal, constante no item 34 do presente edital. 

23. DA ENTIDADE REGULADORA 

23.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbe à entidade reguladora: 

23.1.1. Editar normas operacionais, em conformidade com as políticas e estratégias 

estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE na legislação municipal; 

23.1.2. Compor ou solucionar conflitos entre CONCESSIONÁRIA, usuários e 

PODER CONCEDENTE, lavrando termos de ajustamento de conduta; 

23.1.3. Acompanhar e fiscalizar a CONCESSÃO e o CONTRATO de prestação dos 

serviços; 

23.1.4. Garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes afetados 

pelo serviço público concedido, reprimindo eventuais infrações; 

23.1.5. Aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais à 

CONCESSIONÁRIA; 

23.1.6. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos serviços 

públicos concedidos e de outras atividades que os afetem; 

23.1.7. Zelar pelos padrões técnicos para a prestação de serviço adequado, 

considerando as suas especificidades, conforme previsto no EDITAL; 

23.1.8. Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens 

inerentes à prestação dos serviços concedidos, tendo em vista seu adequado 

estado de conservação à época da reversão desses bens ao PODER 

CONCEDENTE, quando for o caso; 

23.1.9. Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para subsidiar suas 

decisões e as do PODER CONCEDENTE; 

23.1.10. Aprovar a vigência do valor das tarifas, mantendo o equilíbrio econômico- 

financeiro do contrato, nos termos do CONTRATO; 

23.1.11. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou 

decorrentes dos serviços concedidos; e 

23.1.12. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários que serão 

cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas. 
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24. DOS DEVERES DO PODER CONCEDENTE 

24.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas da 

concessão. 

24.2. Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente sua prestação. 

24.3. Fixar e rever preços públicos. 

24.4. Zelar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

24.5. Executar fiscalizações periódicas que irão verificar o estado de conservação e 

manutenção das instalações e dos equipamentos, bem como a operação do Novo Terminal 

Rodoviário de Rurópolis. 

24.6. Realizar vistorias anuais ou sempre que necessárias para averiguar as condições de 

manutenção e conservação dos bens reversíveis. 

24.7. Realizar vistorias dos bens que integram a concessão até 20 (vinte) dias após o término 

do contrato, sendo lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos Bens” sob depósito da 

Concessionária ou integrados à concessão, com indicação detalhada do estado de conservação 

dos mesmos. 

24.8. Estimular a racionalização e melhoria do serviço. 

24.9. Zelar pela eficiência e boa qualidade do serviço, assim como a modicidade das tarifas. 

24.10. Receber e apurar críticas e reclamações dos usuários. 

24.11. Analisar e eventualmente aprovar, todo material de divulgação a ser distribuído ou 

apresentado pela Concessionária, à população em geral e aos usuários. 

24.12. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, nos casos e nas 

condições previstas no contrato e na legislação pertinente. 

24.13. Aplicar as penalidades legais e contratuais. 

24.14. Permitir, a seu exclusivo critério, que a Concessionária possa realizar melhorias em 

equipamentos públicos às suas expensas. 

24.15. Realizar auditorias na Concessionária sempre que necessário. 

24.16. Emitir as Ordens de Serviço - OS - para cumprimento do objeto desse Contrato. 

24.17. Analisar e eventualmente aprovar os Projetos Executivos apresentados pela 

Concessionária. 

24.18. Proceder à indicação de preposto para acompanhamento da execução do contrato. 

24.19.  Manter a exclusividade da exploração dos serviços relativos ao Novo Terminal 

Rodoviário de Rurópolis à Concessionária, no prazo desta Concessão, sobretudo no que 

pertine às linhas intermunicipais, estaduais e interestaduais. 

24.20. Analisar e eventualmente aprovar previamente a execução de toda e qualquer obra de 
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ampliação ou reforma que forem sugeridas pela Concessionária. 

24.21. Analisar e eventualmente aprovar as receitas alternativas, bem como eventuais 

alterações dos valores cobrados pela exploração dos serviços. 

25. DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA 

25.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de concessão, em conformidade com 

as disposições legais, regulamentares, previstas neste Projeto e seus Anexos, além de 

determinações do Poder Concedente. 

25.2. Executar todos os serviços, controles e atividades relativos à concessão, com zelo, 

diligência e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas 

desempenhadas, respeitando as normas estabelecidas pelo Poder Concedente, incluindo o 

planejamento das ampliações quais sejam necessárias para o bom exercício das atividades e 

atendimento do interesse público. 

25.3. Fornecer ao Poder Concedente todos e quaisquer documentos e informações 

pertinentes ao objeto da concessão, facilitando a fiscalização e a realização de auditorias. 

25.4. Manter a boa situação econômico-financeira. 

25.5. Prestar contas da gestão dos serviços ao Poder Concedente através de relatórios 

mensais, em meio digital ou impresso, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, atendendo 

no mínimo as observações apresentadas nos anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

25.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, nos termos do art. 55 inc. XIII da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

25.7. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados ao serviço concedido. 

25.8. Dispor de equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais adequados, nos 

termos do Projeto e seus Anexos, de modo a permitir a perfeita execução dos serviços. 

25.9. Promover a atualização tecnológica dos meios empregados na execução dos serviços 

concedidos, buscando, principalmente, formas de preservação do meio ambiente e aumento do 

conforto e da segurança do usuário. 

25.10. Prestar serviço de forma adequada, nos termos do item 3.6.1 do Termo de Referência. 

25.11. Executar, bienalmente, pesquisas de opinião e fornecer os dados ao Poder Concedente 

sobre o nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados. 

25.12. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência. 

25.13. Divulgar, adequadamente, ao público em geral e ao usuário em particular, a adoção de 

esquemas especiais de circulação quando da ocorrência de situações operacionais 

excepcionais, de acordo com o nos anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

25.14. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de autoridade, em caso de 

acidentes ou situações anormais à rotina. 
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25.15. Garantir a segurança e integridade física dos usuários, responsabilizando-se pelos 

danos materiais e morais porventura causados. 

25.16. Garantir o atendimento à Portadores de Necessidades Especiais e pessoas com restrição 

de mobilidade, conforme descrito nos anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

25.17. Responder por todos e quaisquer danos e acidentes pessoais e/ou patrimoniais causados 

pelos seus funcionários, mantendo o Poder Concedente à margem de ações judiciais, 

reivindicações ou reclamações, em quaisquer épocas. 

25.18. Em caso de eventual prejuízo é garantido ao Poder Concedente o direito de regresso 

em relação à Concessionária. 

25.19. Utilizar somente mão-de-obra devidamente capacitada e habilitada, submetida a 

constantes processos de qualificação e atualização, buscando o aperfeiçoamento da prestação 

do serviço para a satisfação e segurança dos usuários. 

25.20. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e agentes, 

bem como de suas subcontratadas, providenciando o uso de uniformes e Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI - nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o uso 

obrigatório de crachá indicativo de suas funções, instruindo-os a prestar apoio aos usuários. 

25.21. Atender às legislações trabalhistas, previdenciárias e de segurança e medicina do 

trabalho. 

25.22. Responder perante o Poder Concedente e terceiros por todos os atos e eventos de sua 

competência. 

25.23. Submeter à aprovação prévia do Poder Concedente propostas de implantação de 

melhorias dos serviços, obras de ampliação ou reforma, acompanhadas das justificativas 

técnicas, econômicas e de mercado. 

25.24. Providenciar remoção de veículos avariados nas dependências do Terminal Rodoviário 

de Rurópolis de modo a não obstruir o tráfego em geral. 

25.25. Entregar cópia autenticada, até o dia 15 (quinze) de cada mês, durante todo o prazo de 

execução do contrato, das guias de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais, 

das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS, 

referentes ao mês anterior. 

25.26. O pagamento referente à utilização de água e energia elétrica do mês de competência 

do Terminal Rodoviário também será de responsabilidade do Concessionário. 

25.27. A CONCESSIONÁRIA, a partir da data da celebração do CONTRATO, assumirá 

integral responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração da 

CONCESSÃO, observado o disposto abaixo e as demais condições previstas no CONTRATO. 

25.28. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à 

CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 
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CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de acordo com o 

estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver 

dado causa a tal decisão; 

b) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE; 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos 

aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislação 

vigente; 

d) Caso fortuito ou força maior; 

e) Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, ou pela entidade reguladora, dos 

encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, incluindo mas não 

se limitando às obras ou serviços descritos no CONTRATO e em  seus Anexos; 

f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a 

apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda. 

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº. 8.666/1993, pela inexecução total 

ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o cedente poderá este, garantida a ampla 

defesa, aplicar à concessionária as sanções específicas fixadas a seguir, além daquelas 

previstas no instrumento contratual: 

I- Advertência escrita; 

II- multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco) ao dia, calculada sobre o valor da 

proposta de concessão por não cumprimento dos prazos estipulados e por 

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Termo, até 

o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III- multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias. 

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a licitante ressarcir. 

26.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Rurópolis –

PA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 

  
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

• Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência; 

• Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

• Comportar-se de modo inidôneo 

• Fizer declaração falsa; 

• Cometer fraude fiscal; 

• Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

26.3. A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 

descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência. 

26.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às 

demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993. 

26.5. Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Administração, ou nos termos do item 24 constante neste termo de referência, a 

licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 

26.6. As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

26.7. aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

26.8. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de 

contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste Termo. 

26.9. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração 

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

26.10. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, 

quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 

26.11. A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de 

impedimento ocasionado pela Administração. 

26.12. A realização dos investimentos exigidos neste Termo de Referência é considerada 

essencial para a prestação do serviço e sua inexecução nos prazos e condições estipulados 

poderá ensejar a rescisão do contrato, como penalidade máxima. 

26.13. Tratando-se de consórcio, asmesmas medidas mencionadas neste item, será aplicada a 

todos os seus integrantes. 

26.14. O descumprimento das obrigações estatuídas no Contrato, sem justificativa aceita pelo 

Poder Concedente, acarretará à Concessionária as penalidades, segundo a gravidade da falta 

cometida, previstas na Minuta de Termo de Contrato. 

26.15. O descumprimento parcial ou total, pela Concessionária ou pelo Poder Concedente, 

das obrigações que lhes correspondem, não será considerado como inadimplemento contratual 
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se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e 

comprovado. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não 

foram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

26.16. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicabilidade das 

demais. 

26.17. A presente licitação fica sujeita à aplicação das penalidades previstas na Lei nº 

8.666/93, e suas alterações. 

26.18. Em todos os casos, a concessionária será notificada da aplicação das penalidades, 

sendo-lhe assegurado o direito à defesa. 

27. CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 

27.1. No caso de inexecução total ou parcial do CONTRATO, decorrente diretamente de 

força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da administração ou de interferências 

imprevistas, que retardem ou impeçam o cumprimento do CONTRATO, devidamente 

justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, ficará a CONCESSIONÁRIA exonerada 

de responsabilidade pelo atraso no cumprimento do cronograma de obras e serviços e das 

demais obrigações oriundas do CONTRATO. 

27.2. Não se caracteriza, ainda, como descontinuidade do serviço a sua interrupção pela 

CONCESSIONÁRIA em situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e bens, 

nas seguintes hipóteses: 

27.2.1. Quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhoria 

de qualquer natureza no sistema; 

27.2.2. Caso, a juízo da CONCESSIONÁRIA, haja comprometimento da segurança 

de instalações ou de pessoas; ou 

27.2.3. Por inadimplemento do usuário, após cumprimento do previsto no regulamento. 

27.3. A ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nesta cláusula deverá ser 

imediatamente comunicada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, 

informando as medidas adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo 

que no caso de interrupção motivada por razões de ordem técnica, deverá ser o PODER 

CONCEDENTE previamente comunicado. 

27.4. Cabe à CONCESSIONÁRIA, em qualquer uma das hipóteses comentadas nesta 

cláusula, adotar as providências cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade do serviço 

ao prazo estritamente necessário, sujeito à fiscalização da entidade reguladora. 

27.5. Ocorrendo quaisquer dos fatos mencionados nos itens anteriores, a entidade reguladora 

e CONCESSIONÁRIA acordarão, alternativamente, acerca da recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro do CONTRATO ou da extinção da CONCESSÃO, caso a 

impossibilidade de cumprimento do CONTRATO se torne definitiva ou a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o PODER 
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CONCEDENTE. 

27.6. No caso de extinção da CONCESSÃO, em virtude da impossibilidade de cumprimento 

deste CONTRATO, pelos motivos elencados nesta cláusula, as partes acordarão acerca do 

pagamento da indenização devida pelo município à CONCESSIONÁRIA. 

27.7. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata 

esta cláusula, ser paga em uma única vez, com recursos obtidos na licitação que vier a ser 

realizada para contratação da nova sociedade CONCESSIONÁRIA, nos termos do art. 45 da 

Lei nº 8.987/95. 

28. DO PAGAMENTO E BENS REVERSÍVEIS 

28.1. O pagamento da Concessão será em forma de contrapartida realizada pela 

Concessionária através da Construção do Novo Terminal Rodoviário, com fins de exploração, 

e dos bens reversíveis adquiridos ao final do Contrato. 

28.2. Extinto o presente CONTRATO, reverterão ao patrimônio do município os bens 

definidos como reversíveis, bem como quaisquer outros direitos e privilégios que tenham sido 

transferidos à CONCESSIONÁRIA para a prestação dos serviços, procedendo-se aos 

levantamentos e às avaliações necessárias à determinação do montante da indenização prévia 

devida à CONCESSIONÁRIA, observados os valores e as datas de sua incorporação aos 

sistemas do terminal rodoviário, nos termos dos arts. 35, I e II, §4º e art. 36, ambos pertencentes 

à Lei 8.987/1995. 

28.3. A reversão se dará mediante o prévio pagamento, quando cabível, pelo PODER 

CONCEDENTE, de indenização quanto aos investimentos efetuados pela 

CONCESSIONÁRIA visando a aquisição, construção ou implantação de bens reversíveis 

ainda não amortizados ocorridos nos últimos 05 (cinco) anos do prazo da concessão. 

28.4. Os bens reversíveis serão identificados mediante vistoria conjunta, a ser realizada 

previamente à data da extinção do CONTRATO por um representante de cada uma das partes. 

28.5. O valor da indenização correspondente aos bens reversíveis identificados na forma do 

item 25.4 acima será definido mediante reavaliação do seu valor patrimonial, nos termos da 

legislação tributária e societária aplicável. 

28.6. A reavaliação será feita pela Agência Municipal Reguladora, obrigando-se a 

encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 60 (sessenta) dias após a realização da 

vistoria prevista no item 25.4 acima, o laudo de avaliação. 

28.7. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para examinar o laudo e 

apresentar eventuais objeções, devidamente fundamentadas. Não havendo manifestação de 

objeção, considerar-se-á aprovado o laudo de avaliação, hipótese em que o PODER 

CONCEDENTE deverá efetuar o pagamento da indenização correspondente antes da extinção 

do CONTRATO. 

28.8. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as 
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objeções eventualmente apresentadas pelo município acerca do laudo de avaliação. 

28.9. A extinção do presente CONTRATO antes do advento do seu termo, salvo na hipótese 

de caducidade, acarretará a CONCESSIONÁRIA o direito de pleitear indenização integral 

pelas perdas e danos daí advindos. 

28.10. Na hipótese prevista neste item, o município poderá assumir os contratos de 

financiamento contraídos pela CONCESSIONÁRIA para a realização dos investimentos 

decorrentes do presente CONTRATO, desonerando integralmente a CONCESSIONÁRIA dos 

compromissos respectivos. 

28.11. Na hipótese de advento do termo contratual sem a completa amortização e 

remuneração dos investimentos efetuados pela CONCESSIONÁRIA, em virtude de ruptura 

da equação econômico-financeira do CONTRATO não recomposta integralmente até o 

advento do termo final de vigência do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE se obriga a 

indenizar integralmente a CONCESSIONÁRIA, previamente à retomada dos serviços e à 

reversão dos bens reversíveis, nos termos e segundo os critérios e procedimentos previstos 

nesta cláusula. 

28.12. É vedado à CONCESSIONÁRIA, sob pena de declaração de caducidade da 

CONCESSÃO, vender, doar a qualquer título, dar em garantia ou de qualquer modo onerar, 

no todo ou em parte, os bens afetos à CONCESSÃO e direitos dela decorrentes, ou realizar 

qualquer negócio jurídico que vise a atingir idênticos objetivos, em desacordo com o disposto 

no EDITAL, no CONTRATO e na legislação aplicável, ou sem a prévia autorização da 

entidade reguladora, sendo nulo qualquer ato praticado em violação ao disposto nesta cláusula, 

sem prejuízo do que estabelecem os artigos 28 e 28-a da Lei n° 8.987/95 e demais disposições 

aplicáveis. 

28.13. Caso a reversão dos bens para o Poder Concedente não se processe nas condições 

estabelecidas, a PMR E/OU AGÊNCIA REGULADORA  – Rurópolis avaliará os bens a 

serem indenizados e notificará a Concessionária a indenizar o Poder Concedente. 

28.14. O Poder Concedente reterá a caução de garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais até o efetivo recebimento das indenizações previstas no subitem anterior. 

28.15. 25.12.1. Após o recebimento da notificação para pagamento, a Concessionária deverá 

proceder ao recolhimento da indenização prevista no item 28.13, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, sob pena de desconto do valor correspondente da garantia do cumprimento das 

obrigações contratuais. 

29. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

29.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento 

estabelecido no art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

29.2. A não apresentação do credenciamento não implicará na inabilitação do licitante, mas 

o impede de discordar e/ou se manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão durante a 

fase de abertura dos invólucros I , II e III (Habilitação, Proposta Técnica e Proposta 
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Comercial); 

29.3. Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento, serão recebidos a Habilitação, 

Proposta Técnica e Proposta Comercial após o início dos trabalhos de abertura desta licitação; 

29.4. Os invólucros I, II e III serão recebidos pela CPL até a data e hora limites, previstas no 

preâmbulo deste Edital; 

29.5. Após ter, o Presidente da CPL, declarado encerrado para recebimento dos invólucros, 

nenhum outro documento será recebido nem serão permitidos quaisquer acréscimos à 

Documentação e as Propostas Financeiras, exceto a promoção de diligência que a Comissão 

de Licitação entender necessária para esclarecer ou complementar a instrução do processo 

licitatório; 

30. – ABERTURA DOS INVÓLUCROS “DOCUMENTAÇÃO” 

30.1. Depois de encerrado os recebimentos dos invólucros será feito credenciamento e serão 

abertos, inicialmente, o invólucro I, os documentos serão rubricados pelos representantes das 

licitantes e pelos membros da CPL, que poderão, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame 

e julgamento da documentação na mesma sessão ou em outra, cuja data será, então, fixada 

oportunamente. Neste último caso, o invólucro II e III, devidamente lacrados serão, também, 

rubricados pelos membros da CPL e pelas licitantes presentes ou pela comissão antes citada, 

permanecendo em poder da Comissão de Licitação, até que seja decidida a habilitação. 

30.2. Será considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a licitante que deixar de 

apresentar a documentação solicitada ou apresenta–lá com vícios, defeitos ou contrariando 

qualquer exigência contida neste instrumento. 

30.3. Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que a ensejou. 

30.4. O recurso referente a esta fase será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação do ato e terá efeito suspensivo, devendo ser dirigido à Prefeitura Municipal 

de Rurópolis, por intermédio da CPL que poderá, após cumprir o disposto no item seguinte, 

reconsiderar sua decisão ou encaminha–ló a autoridade superior, devidamente informada. 

30.5. O recurso interposto será encaminhado, por cópia, as demais licitantes, que poderão 

impugna–ló no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do seu recebimento. 

30.6. As Licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas, na CPL, no prazo de 05 

(cinco) dias consecutivos, contados da divulgação do julgamento da habilitação. Decorrido 

esse prazo, a CPL, providenciará a eliminação dos mencionados documentos. 

30.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, de micro empresa e 

empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame e 

adjudicado o objeto a seu favor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

30.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

31. ABERTURA DOS INVÓLUCROS II E III “PROPOSTATÉCNICA E PROPOSTA 

COMERCIAL” 

31.1. Se todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem, expressamente, 

desistência de interpor recurso, intenção essa que deverá constar da Ata a ser lavrada, 

proceder–se–á à imediata abertura das Propostas Financeiras na mesma sessão ou em outra 

data a ser oportunamente marcada pela CL. 

31.2. A Proposta de Preços deverá, obedecer aos seguintes pré–requisitos: 

31.3. Seguir estritamente os termos definidos no item 9 e 10 do presente Edital. 

31.4. Estar datada, assinada e rubricada pelos Responsáveis Legais da licitante. 

31.5. Conter declaração expressa de que a licitante concorda com todos os itens constantes 

deste Edital. 

31.6. Conter o prazo de validade da proposta 

31.7. Todos os preços cotados deverão ser apresentados com apenas duas casas após a 

vírgula com arredondamento. 

31.8. Uma vez aberto o Envelope da primeira licitante, nenhuma outra poderá mais retirar 

ou desistir de sua proposta, ficando sujeito às penalidades legais previstas neste Edital. 

31.9. Uma vez abertos os invólucros, as propostas Técnica e Comercial serão tidas como 

imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a 

sanar falhas ou omissões, não podendo as mesmas ser devolvida após a fase de habilitação; 

31.10. A seguir, será feita a leitura dos preços e condições ofertadas nas propostas contidas 

nos invólucros I e II que, serão rubricadas e examinadas pelos membros da Comissão, bem 

como pelos proponentes ou seus representantes presentes; 

31.11. Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada 

no dia, será marcada, no momento da reunião, a data para divulgação do resultado ou este será 

divulgado no Diário Oficial; 

32. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

32.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem as exigências do Edital, incluindo seus anexos; 
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b) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 

32.2. Não atenderem as especificações definidas no item 9 e 10 do presente Edital. 

32.3. A CPL encaminhará para analise e parecer técnico as propostas; 

32.4. O resultado final seguira as regras constantes no item 11 do presente Edital. 

32.5. Em caso de empate em duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto na 

Lei Complementar nº 147/2014 e no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei nº 

8.883/94, a classificação far–se–á, obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedando–se qualquer outro processo. 

33. ADJUDICAÇÃO 

33.1. O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante cuja proposta atender em sua 

essência aos requisitos deste Edital e seu(s) anexo(s). 

33.2. A Comissão de Licitação reserva–se o direito de desclassificar qualquer empresa 

licitante, tomando conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento 

da licitação que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

33.3. Quando houver caso de maior urgência, a CPL poderá comunicar ao licitante vencedor 

a sua escolha através de fax, carta ou e–mail. Tal comunicado terá como objetivo permitir ao 

interessado tomar as providências iniciais a partir da data desta comunicação. 

33.4. Ocorrendo desclassificação do licitante vencedor por desatendimento da notificação a 

que se refere o item 33.3 ou na hipótese prevista no item 33.2 deste Edital a Comissão poderá 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê–lo em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados de conformidade com o Edital, ou revogar a licitação. 

34. DA FISCALIZAÇÃO 

34.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura 

Municipal de Rurópolis, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer 

em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, 

conforme estabelecido no item 22 do presente edital e nas regras aqui delineadas. 

34.2. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a 

substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não–conformes 

com as especificações definidas em projeto, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca 

dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final 

de execução dos serviços. 

34.3. A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, 

conforme minuta apresentada no Anexo deste Edital e emissão da OS. 

34.4. Fica designado para a fiscalização da obra o Engenheiro Civil Moacir Carvalho de 
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Sousa Junior CREA PA n°1515203360, designada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RURÓPOLIS, entre outras atribuições: 

34.5. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em 

caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e 

adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

34.6. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 

executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

34.7. Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante 

vencedora e por servidor designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS para 

efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita: 

34.8. As atividades desenvolvidas; 

34.9. As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

34.10. Encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS o documento no qual 

relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

34.11. A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 

contratuais. 

34.12. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial 

Descritivo e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 

definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante 

vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

34.13. Apresentar relatório fotográfico da execução dos serviços a cada medição; 

34.14. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de 

Contrato. 

34.15. O recebimento das obras será efetuado por uma Comissão de exame, entrega e 

recebimento, integrada por três membros nomeados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RURÓPOLIS e por um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado, no ato, o 

termo competente, no qual se certificará o recebimento, se provisório ou definitivo, no 

primeiro caso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação da 

CONTRATADA quanto a CONCLUSÃO dos trabalhos, e no segundo caso, dentro do prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisório. 

35. DO CONTRATO: 

35.1. A assinatura do contrato será condicionada à oficio da empresa comprometendo–se a 

apresentação da caução de “Garantia para cumprimento do contrato”, se for exigido, de acordo 

com o item 13 deste Edital. 

35.2. O contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficarão 

subordinados às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posterior, e de acordo com 
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minuta anexa ao presente Edital. 

35.3. A presente licitação, observado o que dispões a Lei Federal nº 8.666/93, poderá ser 

anulada, bem como, os efeitos do documento administrativo que formalizou as obrigações 

mútuas poderão ser suspensos ou cancelados, a qualquer momento, por interesse da 

PREFEITURA, sem que caiba o direito de qualquer reclamação judicial ou extrajudicial. 

36. DO FORO 

36.1. Fica eleito o foro do Município de Rurópolis – PA para dirimir controvérsias 

decorrentes da aplicação das cláusulas deste instrumento, por mais especial ou privilegiado 

que seja outro. 

36.2. Se qualquer disposição ou cláusula do CONTRATO anexo a este Termo, for declarada 

ilegal ou inválida por um juízo de jurisdição competente, o CONTRATO deverá continuar em 

pleno vigor e efeito sem a citada disposição. 

36.3. No caso de a declaração de que trata o item acima alterar substancialmente os 

benefícios econômicos do CONTRATO para qualquer das partes, PODER CONCEDENTE e 

CONCESSIONÁRIA deverão negociar, de boa-fé, um ajuste equitativo para tal situação. 

37. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

37.1. Os recursos administrativos decorrentes desta licitação, serão regulados pelo art. 109 

da Lei Federal 8.666/93. 

37.2. Não serão aceitos recursos via fax ou e–mail. 

38. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

38.1. A apresentação da Proposta Técnica e Comercial implica, automaticamente, na 

submissão a todas as condições previstas no Edital; 

38.2. Não havendo expediente no dia marcado para a realização da licitação, esta ocorrerá 

no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se o mesmo horário e local; 

38.3. Os Documentos de Habilitação e as Propostas Técnica e Comercial deverão ser 

cuidadosamente examinados pela proponente antes da entrega dos invólucros, uma vez que a 

inobservância de qualquer condição dará ensejo à inabilitação ou desclassificação da empresa 

licitante; 

38.4. A Administração poderá emitir suplementos, rever emendas ou modificar qualquer 

parte do Edital, dando ciência às empresas até 03 (três) dias úteis antes da abertura da licitação 

desde que estas alterações não afetem a formulação das propostas; 

38.5. Não serão considerados, em hipótese alguma, entendimentos verbais; 

38.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação com fundamento nas 
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disposições da legislação em vigor; 

38.7. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação que, após lidas e 

aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes; 

38.8. Os demais atos serão registrados no processo da licitação; 

38.9. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seu 

anexos, pois a simples apresentação da Documentação de Habilitação e Proposta Técnica e 

Comercial, submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de 

transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita 

alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 

38.10. No caso de eventual, divergências entre o Edital de licitação e seus anexos, 

prevalecerão às disposições do primeiro. 

38.11. A participação da licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 

Edital, bem como a observância à Lei 8.666/93 e alterações. 

38.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

38.13. 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. 

38.14. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

38.15. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

38.16. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

38.17. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

38.18. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

38.19. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 
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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. 

38.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração, conforme disposto no art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

38.21. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

38.22. Durante a fase de preparação das propostas, as Proponentes interessadas poderão fazer, 

por escrito, consultas à Comissão Permanente de Licitação, conforme definido a seguir. 

38.22.1. As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à CPL - 

Comissão Permanente de Licitação, por escrito e assinadas pelo representante legal da 

Proponente interessada, até 03 (três) dias úteis imediatamente anteriores àquele 

designado para a entrega dos envelopes. 

38.22.2. Os esclarecimentos serão encaminhados pela Comissão Permanente de 

Licitação, a todos os interessados e identificados, bem como publicados em 

consonância com as determinações legais. 

38.22.3. A cada manifestação da Comissão Permanente de Licitação será atribuído 

um número sequencial, a partir do número 01 (um), que se incorporará a este Termo 

sob a forma de Esclarecimentos. 

38.22.4. As consultas serão respondidas até 02 (dois) dias úteis imediatamente 

anteriores da data marcada para a entrega das propostas. 

38.23. No interesse do Município de Rurópolis, sem que caiba aos participantes qualquer 

reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alterado o Edital, com 

fixação de novo prazo para realizar-se a licitação. 

38.24. Caso todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a CPL – Comissão Permanente de Licitação, poderá, a seu critério, conceder 

às Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 

38.25. O Município de Rurópolis, por intermédio da CPL – Comissão Permanente de 

Licitação, reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, revogar por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, ou mesmo anular por ilegalidade a presente Licitação, sem que isso 

represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

38.26. O Edital e seus Anexos bem como a Proposta da Licitante serão partes integrantes do 

contrato a ser lavrado, independente da transcrição. 

38.27. Ocorrendo rescisão contratual, observando-se o devido processo legal, qualquer que 

seja a causa, poderão ser convocadas para a execução do objeto do contrato, pelo prazo 
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remanescente mais o prazo de instalação a ser fixado, as demais concorrentes, obedecidas à 

ordem de classificação, nas condições da contratação. 

38.28. As Licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por elas fornecidas, 

sob as penas da lei. 

38.29. Todas as normas e obrigações do Termo de Referência são parte integrante do presente 

EDITAL, independente de transcrição. 

 

 

Rurópolis-PA, 03 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

JOSELINO PADILHA 

Prefeito do Municipio de Rurópolis 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
CEZAR CAETANO DA SIVLA 

Presidente da Comissão de Licitação 

PORTARIA 157/2022 
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ANEXO I – EDITAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONCESSÃO PRECEDIDA DE 

OBRA PÚBLICA -NOVO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE 

RURÓPOLIS – PA 
 

 

 
 

 

RURÓPOLIS/PA 
JANEIRO DE 2023  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA - 

NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 

RURÓPOLIS/PA 
 

 

1) APRESENTAÇÃO 

1.1. Em atendimento ao disposto no artigo 175 da Constituição Federal e nas Leis Federais n° 

8.987, de 13/02/95 e nº 8666/93, com suas alterações posteriores, foi elaborado o presente 

Termo de Referência (Projeto Básico), com o objetivo de selecionar a proposta mais 

vantajosa, para CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA DO NOVO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS, durante um período de 30 (trinta) anos 

a contar da data de assinatura do contrato, compreendendo a CONSTRUÇÃO, 

OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS com 

investimento estimado de R$ 23.941.165,45 (vinte e três milhões, novecentos e 

quarenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)3  em 

área pública já desafetada e unificada, compreendendo o Imóvel Urbano constituído do 

Lote nº 01 da Quadra n° 300, com área total de 12.049,75 m2 (DOZE MIL, QUARENTA 

E NOVE METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS QUADRADOS) e 

Perímetro de 450,18 metros, com os seguintes limites e confrontações: Norte — com a 

Rua Rotary; Sul — com a Rua Projetada; Leste — com a Rua do Aeroporto e Oeste — 

com a Avenida Perimetral Norte, localizado na Avenida Perimetral Norte, s/n, Aeroporto, 

nesta cidade de Rurópolis, Estado do Pará, com as seguintes coordenadas geográficas: 

04°05'31.77" S e 54°54'45.05" W. 

1.2. A presente LICITAÇÃO é regida pelas disposições da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Complementar 

Municipal nº 004 de 04 de novembro de 2021 e pela Lei Orgânica do Município de 

RURÓPOLIS e pelas demais normas aplicáveis, em especial as cláusulas e condições 

                                                   
3 PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO - CUB: O Custo Unitário Básico (CUB) é um indicador utilizado na 

construção civil para se obter uma estimativa do custo de construção das edificações. 
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fixadas no EDITAL e no CONTRATO. 

2) OBJETO 

2.1. A presente LICITAÇÃO tem por objeto a outorga da CONCESSÃO precedida por obra 

pública, durante um período de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do contrato, 

compreendendo a CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS/PA, em caráter de exclusividade, 

obedecida a legislação vigente e as disposições deste EDITAL, a serem prestados pela 

CONCESSIONÁRIA aos USUÁRIOS que se localizem na ÁREA DE CONCESSÃO. 

3) ESPECIFICAÇÕES 

3.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Concessão do Novo Terminal 

Rodoviário do município de Rurópolis/PA e sua exploração comercial, com 

investimento mínimo de R$ 23.941.165,45 (vinte e três milhões, novecentos e 

quarenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)4 em 

área pública de 12.049,75 m2 (DOZE MIL, QUARENTA E NOVE METROS E 

SETENTA E CINCO CENTÍMETROS QUADRADOS) e Perímetro de 450,18 metros, 

denominada como Lote nº 01 da Quadra n° 300, pelo prazo de 30 (trinta) anos, 

compreendendo as seguintes situações: 

✓ Execução de obra pública de construção de Novo Terminal com área 

mínima de 2.309 m² (dois mil, trezentos e nove metros quadrados), com 

a implantação de centro de serviços, centro de lazer, centro de compras, 

pavimentação, calçamento, jardinagem e arborização de seu entorno, bem 

como a administração, manutenção, exploração comercial e da gerência do 

Novo Terminal pós-construído e todos os demais componentes 

compreendidos neste espaço, conforme especificação neste termo de 

referência. 

3.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas e 

operacionais previstas neste Termo e nos Anexos deste Termo, atendendo as Ordens de 

Serviço - OS - a serem expedidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que serão 

parte integrante do contrato. 

                                                   
4 PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO - CUB: O Custo Unitário Básico (CUB) é um indicador 

utilizado na construção civil para se obter uma estimativa do custo de construção das edificações.  
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3.3. A Concessionária deverá cumprir todas as determinações do Poder Concedente, 

inclusive aquelas relativas aos prazos para início e término das obras, previstas neste 

termo, seus Anexos e na Proposta apresentada. 

3.4. A Concessionária terá como atividades: a construção, operação, administração 

manutenção, exploração comercial e da gerência do Novo Terminal Rodoviário de 

Rurópolis/PA, pós-construído, por sua conta e risco sem qualquer aporte financeiro por 

parte do Poder Público Municipal. As despesas administrativas, previsões relativas à 

demanda e à receita são de responsabilidade exclusiva da Concessionária. 

3.4.1. Consideram-se atividades operacionais a orientação da circulação de 

passageiros, de veículos e bagagens nas dependências do Terminal, do 

estacionamento de veículos, do controle das plataformas, visando garantir a 

regularidade e segurança da operação. 

3.4.2. A Concessionária deverá proceder à execução das obras de construção do Novo 

Terminal Rodoviário de Rurópolis, seguido de implantação, operação, 

administração, manutenção, exploração comercial e da gerencia e todo o 

Serviço Público do Novo Terminal pós-construído. 

3.5. Não será permitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade ou a 

deficiência grave, por ocasião da prestação dos serviços. 

3.6. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar os serviços públicos do Terminal Rodoviário de 

acordo com o disposto neste Termo de Referência e seus anexos, visando ao pleno e 

satisfatório atendimento dos usuários. 

3.6.1. Entende-se por serviço adequado o que tem condições efetivas de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas e outros preços públicos cobradas dos 

usuários. Atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos 

equipamentos, das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 

expansão dos serviços. 

3.7. A execução do serviço se dará de forma indireta em relação à Administração Pública; 

3.8. O modo de execução da administração do Novo Terminal Rodoviário será de 

responsabilidade da Concessionária, o qual executará de forma direta. 

3.9. Os dados operacionais históricos da atual rodoviária e dados socioeconômicos do 

Município constam nos anexos do presente Termo de Referência e estimativa da 

demanda para o empreendimento. 
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3.10. A Concessionária deverá proceder à construção do Novo Terminal Rodoviário com área 

mínima de 2.309 m² (dois mil, trezentos e nove metros quadrados), sendo que cada 

sala comercial e/ou administrativa deverá obter um espaço considerável e adequado 

ao seu segmento. Os detalhes e demais requisitos a serem seguidos e os Memoriais 

Descritivos correspondentes encontram-se nos anexos do Termo de Referência e Edital. 

3.11. Como sugestão para realização do projeto arquitetônico a ser apresentado pelas 

INTERESSADAS, a Prefeitura Municipal de Rurópolis, através do Departamento de 

Engenharia, elaborou um Projeto Arquitetônico, conforme os anseios e necessidades 

procuradas pela Administração Municipal, podendo a interessada optar ou não em 

seguir o mesmo. O projeto elaborado pela interessada deverá ser apresentado para 

avaliação, conforme detalha o Memorial Descritivo e o Projeto Arquitetônico em anexo 

ao presente Edital. 

3.12. É dever da INTERESSADA, apresentar Estudo Preliminar de Arquitetura que respeite, 

no mínimo, os elementos e critérios estabelecidos no Memorial Descritivo e o Projeto 

Arquitetônico, que contém as diretrizes para elaboração. Deverá apresentar também com 

base no Estudo Preliminar de Arquitetura, a Planilha de Custos referente ao Projeto 

Executivo de Construção e ao Plano de Operação e Administração do Novo Terminal 

Rodoviário juntamente com seu respectivo Cronograma de execução e Projeto de 

Viabilidade Econômica. A empresa deverá mostrar a Viabilidade Econômica através de 

cálculo financeiro, com respectiva tabela. 

3.13. As informações necessárias para elaboração da proposta técnica desse certame, assim 

como os requisitos a serem seguidos pela Concessionária para execução do objeto desse 

certame constam no Item 8.0. 

3.14. A implantação do Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis será realizada na área e no 

imóvel pactuados descritos no item 1.1 do presente Termo de Referência, conforme 

Memorial Descritivo e o Projeto Arquitetônico e critérios para habilitação. 

3.15. A CONCESSIONÁRIA deverá manter durante toda a vigência do contrato, as apólices 

de seguro necessárias para garantir a efetiva cobertura dos riscos inerentes à execução 

das obras e ao desenvolvimento das atividades pertinentes à concessão, apresentando 

comprovação. 

3.16. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a executar os serviços objeto do contrato de acordo 

com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como com rigorosa 

observância às especificações e Anexos deste instrumento e das demais normas e ordens 

advindas do Poder CONCEDENTE. Demais obrigações do Poder CONCEDENTE e da 
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CONCESSIONÁRIA, assim como condições pertinentes à execução do objeto deste 

certame estarão previstas na Minuta de Termo de Contrato. 

4) FINALIDADE/JUSTIFICATIVA 

4.1)  PANORAMA ATUAL 

Os terminais rodoviários constituem-se em infraestruturas vitais ao sistema 

de transporte na medida em que garantem as interconexões entre a origem e o destino 

no transporte de pessoas, mercadorias e cargas. Elas consistem de estruturas físicas e 

operacionais especialmente construídas e localizadas para este fim na qual são realizadas 

e desenvolvidas atividades que permitem o deslocamento interno e transferência 

eficiente, eficaz e segura de passageiros, mercadorias e cargas do modal de transporte 

utilizado até o ponto de destino ou embarque no ônibus rodoviário ou vice-versa. 

A evolução e a regularidade das linhas de transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, interestadual e intermunicipal, determinaram à necessidade dos pontos de 

embarque e desembarque serem mais qualificados, com áreas de vendas de passagens, 

salas de espera, locais para higiene pessoal do viajante, bancos, lanchonetes, correio, 

farmácias, bancas de jornal e revistas, etc., ou seja, estações rodoviárias com instalações 

que atendam todas as necessidades da população. 

O Terminal Rodoviário de Rurópolis é atualmente um local com estrutura 

precária e de pouca atratividade, desta forma, se faz necessário a realização deste objeto, 

visando atender a demanda da sociedade por este tipo de serviço público, com uma 

qualidade satisfatória, bem como prezando pela economia do orçamento público. 

Com uma estrutura totalmente nova e atendendo tanto as normas técnicas 

como as necessidades da população, a expectativa é que o município atenda a demanda 

prevista de usuários, fomente a economia local e se beneficie com mais um ponto de 

referência, oferecendo a viajantes e a quem mora na cidade, uma recepção mais 

adequada com novas opções de almoço e lanches, lojas de variedades, novos banheiros 

e ampliação das vagas para estacionamento, entre outras melhorias a serem citadas. 

4.2)  JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO que o atual terminal rodoviário de Rurópolis/PA, encontra-se 

atualmente com estrutura precária, de pouca atratividade e com sua capacidade 

operacional saturada, sem qualquer participação ou controle do poder público; 

CONSIDERANDO que os terminais rodoviários constituem-se em infraestruturas vitais 

ao sistema de transporte interestadual e intermunicipal, na medida em que garantem as 
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interconexões entre a origem e o destino no transporte de pessoas, mercadorias e cargas. 

CONSIDERANDO a importância de se proporcionar segurança, conforto e 

acessibilidade ao embarque e desembarque dos usuários dos serviços de transporte 

público rodoviário; 

CONSIDERANDO que atualmente a concessão é uma das novas soluções encontradas 

pelos administradores, sendo os principais tipos de concessão aplicados aos terminais 

rodoviários, atualmente operados pelo poder público, são: operação de serviços e/ou a 

operação da infraestrutura, em modalidades que vão desde a posse e/ou operação apenas 

públicas às puramente privadas. 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal n° 004/2021 autoriza o Poder 

Executivo Municipal a outorgar, mediante a imposição de encargos, a Concessão de 

Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública da CONSTRUÇÃO, 

OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO Terminal Rodoviário de Rurópolis/PA, mediante 

licitação, na modalidade Concorrência Pública, à pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para a sua realização, em conformidade com o 

disposto no artigo 175 da Constituição Federal e nas Leis Federais n° 8.987, de 13/02/95 

e  nº 8.666, de 21.06.93, pelo prazo de 30 (trinta) anos; 

CONSIDERANDO que o dever do Poder Público é prestar os serviços mais essenciais, 

e não explorar atividades econômicas, e que uma empresa privada do ramo teria mais 

expertise paraadministrar, explorar comercialmente atrair parceiros, realizar 

publicidade, lidar com situações adversas típicas da atividade, enfim, gerir o Novo 

Terminal Rodoviário de maneira mais eficiente e com isso possibilitar a prestação de 

um serviço cuja tarifa seja dentro dos valores praticados no mercado; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 30, inciso V da Constituição Federal, 

compete ao Poder Público a organização e prestação, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, não há que se obstar a concessão de um Terminal Rodoviário, uma vez que o 

transporte coletivo, cujos serviços possuem a mesma natureza (transporte de pessoas) e 

atingiriam o município de maneira muito mais direta, possui autorização Constitucional 

para ser objeto de concessão; 

CONSIDERANDO que, embora a Constituição Federal, no conteúdo do caput de seu 

art. 173, dite: “Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta 

de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
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imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 

em lei”, não existe, até o presente momento, tal complementação legal definindo o 

“relevante interesse coletivo”. Ao observar as atividades exercidas em um terminal 

rodoviário, resta implícito que no local, além da execução de serviços de transporte de 

mercadorias e passageiros, ocorre uma forte exploração de atividades econômicas, como 

churrascarias, revistarias, farmácias, lanchonetes, cafés, entre outras atividades 

comerciais; 

CONSIDERANDO, também, que a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu 

artigo 5º, prevê a necessidade da publicação de ato justificando a conveniência da 

outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo; Decide-se: 

Apresentar a justificativa da conveniência e oportunidade de outorgar a concessão da 

exploração comercial do Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis, conforme a seguir 

explicitado: 

4.2.1.  Será concedida à iniciativa privada, com comprovada qualificação, a 

CONCESSÃO  precedida por obra pública, durante um período de 30 (trinta) 

anos a contar da data de assinatura do contrato, compreendendo a 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS, com investimento mínimo de R$ 

23.941.165,45 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e 

sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)5  em área pública já 

desafetada e unificada, compreendendo o Imóvel Urbano constituído do Lote nº 

01 da Quadra n° 300, com área total de 12.049,75 m2 (DOZE MIL, QUARENTA 

E NOVE METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS QUADRADOS) e 

Perímetro de 450,18 metros, com os seguintes limites e confrontações: Norte — 

com a Rua Rotary; Sul — com a Rua Projetada; Leste — com a Rua do Aeroporto 

e Oeste — com a Avenida Perimetral Norte, localizado na Avenida Perimetral 

Norte, s/n, Aeroporto, nesta cidade de Rurópolis, Estado do Pará, com as seguintes 

coordenadas geográficas: 04°05'31.77" S e 54°54'45.05" W.  

                                                   
5 PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO - CUB: O Custo Unitário Básico (CUB) é um indicador 

utilizado na construção civil para se obter uma estimativa do custo de construção das edificações. 
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4.2.2.  A concessão terá CARÁTER EXCLUSIVO, e estará disponível para qualquer 

empreendedor que atenda às condições do Edital de Concorrência Pública, que será 

realizada em duas fases: Habilitação e combinação de Menor Valor da Tarifa de 

Embarque com Melhor Técnica. 

4.2.3.  O sistema de concessões está sendo proposto pela necessidade econômica de 

investimentos, para construção de um Novo Terminal com características de 

excelência e respeitando as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 

tarifas; 

4.2.4.  Existe a necessidade de recursos externos, ou capitais privados, para propiciar a 

construção de um novo Terminal Rodoviário, sem onerar os cofres públicos. 

4.2.5.  O Estado exerce com maior eficiência a regulamentação e fiscalização através dos 

setores regulamentadores já existentes no município de Rurópolis, que será 

encarregada da regulação e fiscalização das atividades ligadas à concessão privada 

do terminal rodoviário; 

4.2.6.  As empresas privadas podem operar o terminal com eficiência, com 

procedimentos constantes, com qualidade e baixo custo, o que garante a prestação 

de um serviço adequado à população. 

4.2.7.  Ao final do período da concessão, toda a obra e demais bens indispensáveis à 

adequada prestação do referido serviço público serão revertidos ao poder público. 

5) DA PARTICIPAÇÃO E CONCORRÊNCIA 

5.1.  Não poderão participar desta licitação empresas ou consórcios: 

5.1.1. Temporariamente suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com o 

Município de Rurópolis; 

5.1.2. Dos quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de Rurópolis da 

administração direta ou indireta; 

5.1.3. Declarados inidôneos por ato do Poder Público; 
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5.1.4. Com falência decretada, concordatária ou em recuperação judicial ou extrajudicial. 

5.2.  No caso de empresa isolada, esta deverá apresentar, no seu objeto social, atividade que 

permita a operação e a administração de terminal de passageiros. 

5.3.  Será permitida a participação de consórcio com, no máximo, 03 (três) empresas. 

5.4.  O instrumento público ou particular de constituição de consórcio ou de compromisso de 

constituição de consórcio subscrito por todos os consorciados deverá conter os seguintes 

requisitos: 

k) Denominação do consórcio; 

l) Objetivo do consórcio; 

m) Composição do consórcio, com indicação do percentual de participação de cada 

empresa consorciada, conforme as obrigações futuras a serem cumpridas; 

n) Indicação da empresa líder do consórcio, obedecido ao disposto no § 1º do 

artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93, levando-se em consideração a alínea “b” 

acima, que representará o consórcio perante o PODER CONCEDENTE, até a 

constituição da SPE (Sociedade de Propósito Específico); 

o) Compromisso e obrigações de cada uma das consorciadas, em relação ao objeto 

da presente concorrência; 

p) Indicação de que pelo menos uma das consorciadas deve explorar o ramo de 

atividade compatível com o objeto desta LICITAÇÃO sendo que esta empresa, 

obrigatoriamente,será a líder do consórcio; 

q) Outorga de amplos poderes a empresa líder do consórcio para representar as 

consorciadas, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos 

relativos à LICITAÇÃO, podendo assumir obrigações em nome do consórcio; 

r) Declaração de responsabilidade solidária das consorciadas até a assinatura do 

CONTRATO; 

s) Declaração de que, caso vencedor o consórcio, as consorciadas constituirão a 

empresa CONCESSIONÁRIA, na forma de Sociedade de Propósito Específico 

(SPE), com sede no município de Rurópolis – PA; 

t) Declaração do compromisso de manutenção dos percentuais de participação inicial 

das consorciadas até a constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE); 
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5.5.  As empresas integrantes responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto até a constituição da Sociedade de Propósito Específico 

(SPE) e assinatura de CONTRATO; 

5.6.  O consórcio não terá sua composição ou constituição alterada ou de qualquer forma 

modificada sem a prévia anuência do Poder Concedente, até a constituição da Sociedade 

de Propósito Específico (SPE) e assinatura do CONTRATO; 

5.7.  A Sociedade de Propósito Específico (SPE) que vier a ser constituída pelo consórcio, será 

a responsável, perante o Poder Concedente, pelo integral cumprimento do Contrato de 

Concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas componentesdo 

consórcio. 

5.8.  As INTERESSADAS, individuais ou em consórcio, deverão apresentar comprovação de 

que dispõe, na data de entrega dos envelopes, patrimônio líquido igual ou superior a 5% 

(cinco por cento) do valor estimado do CONTRATO (mencionado no item 13.1), 

conforme dispõe o artigo 31, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações admitida a 

atualização até essa data, através de índices oficiais, podendo ser comprovado sob a forma 

de qualquer das modalidades, a saber: 

• Último Instrumento de Alteração Contratual, devidamente registrado; 

• Balanço apresentado na forma da lei. 

5.9.  No caso de consórcio, o capital poderá ser representado pelo capital da empresa líder, se 

suficiente, ou pela soma dos capitais das empresas que o compõem na proporção de sua 

participação. Neste caso, este valor deverá ser acrescido de 20% (vinte por cento) 

conforme prevê o artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.10.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 

da proposta, atendendo as seguintes condições: 

5.10.2. A comprovação de boa situação financeira da Licitante, deverá ser obtida a 

partir de dados do último Balanço Anual, através das fórmulas abaixo 

especificadas: 

a) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 01 (um inteiro), 

através da seguinte fórmula: 

Ativo Circulante + Realizável a LongoPrazo  
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ILG =-------------------------------------------------------------

------------------ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

b) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 01 (um inteiro), 

através da seguinte fórmula: 

Ativo Circulante  

ILC = --------------------------------

-- 

Passivo Circulante 

 

c) Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou inferior a 0,5 (zero 

vírgula cinco), obtido através da seguinte fórmula: 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

GEG=-------------------------------------------------------------------

---------------------- 

Patrimônio Líquido + Resultado Exercício 
 

d) Comprovar o Grau de Endividamento Corrente, igual ou inferior a 0,5 

(zero vírgula cinco), obtido através da seguinte fórmula: 

Passivo Circulante 

GEC=--------------------------------------------------------------

---------- 

Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro 

 

e) Índice de Solvência (IS) igual ou superior a 1 (um inteiro), obtido através 

da seguinte fórmula: 

Ativo Total 

IS=-------------------------------------------------------------

----------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo 

5.10.3. Os índices do item 5.10.1 deverão estar calculados e assinados pelo contador. 

5.10.4. Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável 

do Licitante, nos termos da legislação pertinente. 

5.10.5. Os balanços deverão citar as folhas e o número do Livro Diário, bem como seu 

registro na respectiva Junta Comercial ou Cartório. 
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5.10.6. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Licitante. 

5.10.7. Caso a empresa participante tenha estado em regime de concordata, deverá 

apresentar também prova de extinção do respectivo processo. 

5.10.8. No caso de consórcio, as empresas deverão apresentar, individualmente, toda a 

documentação exigida para as Licitantes isoladas. 

6) DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

6.1.  A arrecadação obtida pela Concessionária por meio das receitas que compõem sua 

remuneração citada no item 15.0 e respectivos subitens será o instrumento para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

6.2.  A tarifa de Embarque aplicada será estabelecida de acordo com a proposta comercial 

ofertada pela empresa no processo licitatório, e sua revisão e reajuste deverão levar em 

consideração os aspectos disciplinados no item 9.0. 

6.2.1. REAJUSTE: é a correção automática e periódica dos valores das TARIFAS, 

com vistas a preservar seu valor econômico em face da inflação ou deflação 

geral dos preços na economia e da variação ordinária dos custos de produção, 

conforme fórmula paramétrica definida no CONTRATO. 

6.2.2. REVISÃO: alteração, ordinária ou extraordinária, do valor das TARIFAS, para 

mais ou para menos, com vistas à distribuição dos ganhos de produtividade com 

os USUÁRIOS, à reavaliação das condições de mercado e/ou à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face de fatos imprevistos ou de 

consequências imprevistas, fora do controle do prestador dos serviços, que 

alterem esse equilíbrio, observadas as condições previstas no CONTRATO e nas 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 

6.3.  As condições de equilíbrio econômico financeiro deverão ser mantidas durante toda a 

vigência do contrato. 

6.4.  Os valores projetados e discriminados nas planilhas que compõem a Proposta Comercial 

da Concessionária poderão sofrer alteração, desde que justificada a necessidade de serem 

mantidas as condições inicias de equilíbrio do contrato, devendo ser previamente 

autorizada pelo Poder Concedente. 

6.5.  A CONCESSIONÁRIA é a única responsável pela obtenção dos recursos financeiros 

necessários à prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros e manutenção 
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do Terminal Rodoviário, bem como dos serviços complementares ou dos necessários 

para viabilizar projetos associados ou assemelhados, vinculados a receitas 

extraordinárias. 

6.6.  A CONCESSIONÁRIA, nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia 

os direitos emergentes da CONCESSÃO até o limite em que não seja comprometida a 

prestação dos serviços públicos, desde que autorizado pela entidade reguladora. 

6.7.  Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos 

relacionados ao CONTRATO, em qualquer de suas modalidades, a 

CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus 

créditos operacionais futuros, observadas as disposições contidas na legislação, desde 

que haja autorização da entidade reguladora. 

6.8.  A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 

similares que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, 

para o financiamento das atividades decorrentes da CONCESSÃO, desde que haja 

autorização da entidade reguladora. 

6.9.  A CONCESSIONÁRIA não poderá opor à entidade reguladora, por conta dos 

financiamentos de que trata esta cláusula, quaisquer exceções ou meios de defesa como 

justificativa para o descumprimento de qualquer condição estabelecida neste 

CONTRATO. 

7) DO CRITÉRIO PARA SELEÇÃO E MELHOR PROPOSTA 

8.2)  A Concessão será outorgada à empresa jurídica que apresentar a melhor proposta em 

razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser 

prestado com o de melhor técnica, que assegure ao Poder Público e à população a 

prestação do serviço de forma adequada e eficiente, que proporcione acessibilidade de 

pessoas e de veículos com segurança, sempre em observação aos princípios fundamentais 

da universalidade no atendimento, eficiência, continuidade, conforto, regularidade, 

cortesia na prestação do serviço e modicidade das tarifas, concretizando a construção e 

implantação do Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis, tudo nos termos da Lei Federal 

nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 e da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como 

da Lei Complementar Municipal nº 004/2021. 

8) DA PROPOSTA TÉCNICA 
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8.2. Será nomeada uma Comissão Técnica Especial composta por 1 (um) técnico de 

engenharia pertencente ao Departamento de Engenharia de Rurópolis, 1 (um) arquiteto 

pertencente ao Departamento de Engenharia de Rurópolis de Rurópolis e 1(um) 

Advogado pertencente à PGM – Procuradoria Geral do Municipio de Rurópolis, que 

serão responsáveis pela avaliação da proposta técnica. 

8.3. Serão atribuídas pela Comissão Técnica Especial notas de 0 (zero) a 100 (cem), que 

podem totalizar o máximo de 240 (duzentos e quarenta) pontos. As notas NT1 e NT2 

equivalerão à 83% do total geral, tendo em vista que é de interesse do município a 

agilização da conclusão da obra e o melhor investimento realizado, conforme 

mencionado nos critérios a seguir: 

▪ NT1 – Cronograma de Conclusão da Obra, com descritivo das suas 

etapas, nos termos do Estudo Preliminar de Arquitetura previsto 

nos anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

▪ NT2 – Valor de investimento na construção do novo terminal 

rodoviário. 

▪ NT3 – Execução da gestão e operação do serviço público. 

▪ NT4 – Projetode Layout em 3D. 

▪ NT5 – Sistemade Gestão da Qualidade. 

▪ NT6 – Execuçãoda manutenção e conservação do terminal. 

 
NT1 – Nota Técnica referente ao Cronograma de Conclusão da Obra, com Memorial 

descritivo das suas etapas, nos termos do Estudo Preliminar de Arquitetura previsto nos 

anexos do Termo de Referência e deste Edital: 

 

Prazo - Conclusão da Obra Pontuação 

Até 12 meses 100 

Acima de 12 até 18 meses 50 

Acima de 18 até 24 meses 25 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores 0 

 

NT2 – NotaTécnica 2 referente ao valor de investimento na construção do novo terminal 

rodoviário, conforme planejamento e estudo preliminar apresentado, calculado de 
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acordo com: 

 

Valor de investimento na construção do novo terminal Rodoviário Pontuação 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 

financeira, investimento acima de R$ 23.941.165,45. 

 

100 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 
financeira, investimento entre R$ 12.834.754,13 e R$ 23.941.165,45. 

 

90 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 

financeira, investimento entre R$ 5.000.000,00 e R$ 12.834.754,12 

 

75 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 
financeira, investimento entre R$ 2.500.000,00 e 4.999.000,00 

 

50 

Comprovou por meio de Estudo Preliminar de Arquitetura e planilha 
financeira, investimento entre R$ 1.000.000,00 e 2.499.000,00 

 

25 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 0 

 
 

NT3 – NotaTécnica referente à execução da Gestão e Operação do Terminal e suas 

dependências, tendo como base o descrito no nos anexos do Termo de Referência e deste 

Edital, calculada de acordo com: 

Execução da Gestão e Operação do Terminal Pontuação 

Apresentou um Plano de Gestão e Operação do Terminal completo, incluindo o 

quadro de pessoal, equipamentos e materiais a serem utilizados, descrevendo a 

utilização desses recursos na sua execução.  

Deve estar claro: 

(i) Sistema de Programação de Partidas de Ônibus Rodoviário; 

(ii) Sistema de Informação aos Usuários;  

(iii) Segurança e Monitoramento do Terminal; 

 

 

 

 

10 
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Apresentou um plano de execução da Gestão e Operação do Terminal, incluindo 

o quadro de pessoal, equipamento e materiais a serem utilizados. 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 0 

 

NT4 – Nota Técnica referente ao Projeto de Layout e Perspectivas. 

 

Projeto de Layout e Perspectivas Pontuação 

Apresentou projeto de Layout e perspectivas em 3D – Inovador (que pouco se 

parece com padrões anteriores) e Sustentável (redução de consumo de energia 

elétrica e reaproveitamento de águas pluviais), na área interna e externa do 

terminal. 

 

 

10 

Apresentou projeto de Layout e perspectivas em 3D – naárea interna e externa 

do terminal com detalhes inovadores (que pouco se parece com padrões 

anteriores) advindos de outra referência selecionada pela proponente. 

 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 
0 

 

NT5 – NotaTécnica referente ao Sistema de Gestão da Qualidade, descrito no nos anexos 

do Termo de Referência e deste Edital, calculada de acordo com: 

 

Sistema de Gestão da Qualidade Pontuação 

Apresentou um Manual da Qualidade em conformidade com a NBR ISO 

9001:2000 completo e cronograma de implantação da Gestão da Qualidade 

conforme normatiza a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

10 

Apresentou um Manual da Qualidade em conformidade com a NBR ISO 

9001:2000 incompleto ou sem o cronograma de implantação da Gestão da 

Qualidade, conforme normatiza a ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 
0 

 

NT6– NotaTécnica  referente à execução da Manutenção e Conservação preventiva e 
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corretiva do Terminal e suas dependências, tendo como base o descrito no nos anexos 

do Termo de Referência e deste Edital, calculada de acordo com: 

 

Execução da Manutenção e Conservação do Terminal Pontuação 

Apresentou um plano de execução da Manutenção e Conservação do Terminal 

completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e materiais a serem 

utilizados, descrevendo a utilização desses recursos na sua execução e definindo 

as frequências dasmanutenções preventivas por local/equipamento. Deve estar 

claro aExecução de Limpeza do Terminal. 

 

 

 

10 

Apresentou um plano de execução da Manutenção e Conservação do Terminal 

incluindo o quadro de pessoal, equipamento e materiais a serem utilizados. 

 

5 

Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores. 
0 

 

8.4. A Pontuação Técnica – PT será a somatória das Notas Técnicas – NT (de NT1 a NT6), 

obtidas pela Licitante, dividido por 6,5, conforme fórmula abaixo: 

(NT1+NT2+NT3+NT4+NT5+NT6) 

PT =    

6,5 

9.5.3.  O resultado da Pontuação Técnica – PT, será arredondado para duas casas 

decimais. 

9.5.4.  O julgamento quanto à classificação técnica, após interposição e análise de 

eventuais recursos, será oportunamente publicado em obediência a legislação 

aplicável, em ordem decrescente, bem como data e horário para abertura do 

Envelope Proposta Comercial. 

8.5. A COMISSÃO PERMANENTE, à seu exclusivo critério, poderá solicitar a qualquer 

momento, esclarecimentos sobre os documentos da Metodologia da Operação 

apresentadas, para isso fixando prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas. 

8.6. O não atendimento ao estabelecido no item 8.2 implicará na eliminação do licitante. Da 

mesma forma, poderá a COMISSÃO PERMANENTE realizar diligências com vistas a 

comprovar a veracidade das informações constantes dos atestados apresentados, cuja 

dúvida for levantada por qualquer membro ou por qualquer licitante. 
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9) DA PROPOSTA COMERCIAL – MENOR TARIFA DE 

EMBARQUE 

9.1. As Propostas de Preço serão apresentadas em três vias, as quais deverão ser preenchidas 

por processo mecânico, elétrico ou similar pelos licitantes e devidamente rubricadas pelo 

representante legal. Os preços serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados 

em moeda nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso. 

9.2. Para fins e efeito de proposta de preço, objeto da licitação, a proponente não deverá 

ofertar valor superior ao de R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos), 

proporcionando assim, redução do valor máximo pago no atual terminal rodoviário do 

município.6 

9.3. Deverá também considerar os seguintes aspectos para fixar o preço: 

VIII. A média dos parâmetros dos índices de consumo de cada serviço; 

IX. A remuneração do capital empregado para a prestação do serviço e o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.A manutenção do nível do serviço estipulado 

para as linhas e a possibilidade de sua melhoria; 

X. O recolhimento mensal de percentual sobre o valor total da receita bruta tarifária 

mensal, devido à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de 

Rurópolis – ou outro órgão; 

XI. O nível de serviço prestado; 

XII. A coleta de dados e a prestação de informação pela concessionária através de 

procedimentos uniformes; 

XIII. Os mecanismos de controle que garantam a confiabilidade das informações; 

XIV. Outros princípios e critérios básicos adotados em regulamento de Leis 

Relativas ao Terminal Rodoviário Municipal. 

9.4. Fica estabelecido que a tarifa definida poderá ser corrigida, com vistas a preservar seu 

valor econômico em face da inflação ou deflação geral dos preços na economia e da 

variação ordinária dos custos de produção, conforme fórmula paramétrica definida em 

CONTRATO e com a concordância do Poder Concedente. 

9.5. O valor da tarifa de embarque ofertada deverá contemplar custos atualizados para a data 

                                                   
6 RESOLUÇÃO ARCON-PA N° 05, DE 01 DE JULHO DE 2019 - Agência de Regulação e Controle de 

Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA - DIÁRIO OFICIAL Nº 33.908 de 01 de julho de 2019. 
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de início de operação do Terminal, considerando este como ponto importante para o 

equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, englobando todas as despesas para 

execução das obras e a prestação do serviço. 

9.6. A tarifa de embarque proposta considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto 

da presente concorrência e todas as despesas com certidões, emolumentos, ligações 

telefônicas, hospedagem, alimentação, mobilizações e desmobilizações de pessoal, mão-

de-obra, materiais, maquinas, equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, 

todos os custos diretos e indiretos e insumos, taxas, remunerações, bonificações, 

tributos, despesas, fiscais e financeiras, ambientais (federal, estadual e municipal), 

veículos, transporte, frete, pedágio, seguro, operadores, riscos de utilização, sem 

exclusão de nenhuma despesa, prevista e não prevista, e, ainda, quaisquer outras 

despesas extras e necessárias não especificadas neste Termo de Referência, mas julgadas 

essenciais ao cumprimento do objeto desta Concorrência, bem como por indenizações de 

qualquer natureza, na forma da Lei, sendo vedado embutir no preço a expectativa 

inflacionária. 

9.7. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 

considerada, ressalvada as hipóteses de reajuste e revisão previstas no contrato de 

concessão. 

9.8. A licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, 

sujeitando-se às penalidades legais caso estas informações venham a induzir a Comissão 

em erro de julgamento. 

9.9. O licitante estrangeiro deverá incluir em sua proposta todos os tributos a que está sujeito 

o licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe imponha a obrigação de pagar tal 

tributo. 

9.10. Caso surjam dúvidas, de qualquer natureza, quanto aos valores apresentados por 

qualquer licitante, a Comissão poderá solicitar que eles sejam demonstrados mediante 

planilhas, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas. 

9.11. A PONTUAÇÃO DA MENOR TARIFA – Pmt, SERÁ CALCULADA DE ACORDO 

COM: 

100 X OTm 

Pmt =  

Oti 

Sendo: 
 

Pmt = Pontuação da Menor Tarifa 
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OTi – Oferta da tarifa da Licitante em análise. 

 

OTm– Oferta da tarifa da Licitante que ofertou o menor valor. 

 

9.11.1. O resultado da Pontuação da Menor Tarifa – Pmt, será arredondado para duas  casas 

decimais. 

10) DO JULGAMENTO FINAL 

11.7. O julgamento final das propostas, que será procedido apenas entre as propostas 

classificadas, uma vez que serão desclassificadas as propostas que não atingirem a 

Pontuação Técnica mínima equivalente a 40% (quarenta por cento) do total de pontos 

possíveis, será efetuado em duas etapas: 

III. Primeira Etapa – Apuração da Pontuação Técnica e de Preço das propostas, em 

conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos neste Termo de 

Referência, através da determinação do Índice Técnico (Nota Técnica – NT) e 

do Índice de Preço (Pontuação da Menor Tarifa – Pmt). 

IV. Segunda Etapa – Apuração do cálculo da Nota de Avaliação (NA) e 

Classificação da Pontuação final recebida por cada proposta. Restando apenas 

uma proposta após a etapa acima, esta será considerada vencedora. 

11.8. Na primeira etapa o cálculo será efetuado nas formas mencionadas no item 8.3, para a 

Nota Técnica – NT e será efetuado nas formas mencionadas no item 9.11 para a 

Pontuação da Menor Tarifa – Pmt. 

11.9. Na segunda etapa será realizado o cálculo da Nota de Avaliação (NA), que corresponderá 

a pontuação final recebida por cada proposta e que contempla a ponderação dos 

diferentes pesos adotados. 

10.3.2. Para o cálculo da Nota de Avaliação (NA) de cada proposta, será utilizada a 

seguinte fórmula: 

NA = 0,6 x PT + 0,4 x Pmt 

onde: 

 

NA = Nota de Avaliação 

 

PT = Pontuação Técnica – peso 6 
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Pmt = Pontuação da Menor Tarifa – peso 4 

 

10.3.3. O resultado da Nota de Avaliação (NA), será arredondado para duas casas 

decimais. 

11.10. Será julgada vencedora a proposta que obtiver a maior Nota de Avaliação (NA). O 

julgamento das propostas e a classificação final serão objeto de ata circunstanciada, 

podendo os representantes credenciados rubricá-la posteriormente, se assim o desejarem. 

11.11. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

11) DA CONTRATAÇÃO 

11.1. A Adjudicatária será convocada para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da 

publicação da adjudicação, assinar o contrato cuja minuta será apresentada em Anexo. 

11.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado por escrito e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

11.3. Caso a Adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o contrato, proceder-se-á na 

forma do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da 

perda total das garantias prestadas pela mesma. 

11.4. No ato de assinatura do Contrato de Concessão, a Adjudicatária deverá apresentar o 

comprovante de recolhimento da GARANTIA CONTRATUAL, conforme item 14. 

deste Termo e mencionado em uma das modalidades previstas na Minuta do Termo de 

Contrato, conforme previsão do artigo 56 § 1º da Lei Federal no 8.666/93 e suas 

alterações, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor total do contrato, 

atualizado na forma do § 2º do mesmo dispositivo. 

11.5. A garantia de que trata o item 14.0 deverá ser recolhida em até 48 (quarenta e oito) horas 

antes da assinatura do Contrato de Concessão. 

11.6. A não assinatura do Termo de Ciência e Notificação impedirá a assinatura do Contrato 

de Concessão implicando na aplicação das penalidades previstas no item 23.0. 

11.7. Na constituição da Concessionária como uma SPE (Sociedade de Propósito Específico), 
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seu instrumento legal de constituição deverá atender as regras mínimas do Termo de 

Referência e aquelas estabelecidas nos respectivos termos de compromisso apresentados 

neste certame. 

11.8. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste Termo, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares aos serviços públicos na construção, 

exploração, administração e manutenção do terminal rodoviário, bem como a 

implantação de projetos associados, como a implantação de termos de serviços, centro 

de lazer, centro de compras e a execução de outros serviços complementares, desde que 

não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO. 

11.9. Os contratos de que trata esta cláusula serão regidos pelo direito privado e, no que se 

refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma 

relação jurídica entre estes terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

11.10. A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas 

regulamentares da CONCESSÃO. 

11.11. Ainda que o PODER CONCEDENTE, inclusive por meio de sua entidade reguladora, 

tenha tido conhecimento dos termos de qualquer CONTRATO assinado pela 

CONCESSIONÁRIA com terceiros, por força do estabelecido no EDITAL ou no 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA não poderá alegar ato ou fato decorrente desses 

contratos para pleitear do PODER CONCEDENTE qualquer alteração no cumprimento 

de suas obrigações, ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios. 

12) DO INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA E DO INÍCIO DA 

OPERAÇÃO 

12.1. O início das obras e o início de operação do Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis 

somente poderão ocorrer mediante emissão da OS pelo Poder Concedente. 

12.2. A Concessionária terá o prazo de 15 (quinze) dias após a data de recebimento da OS 

para iniciar a obra, de acordo com os elementos constantes do prtesente Termo de 

Referência, e obedecendo ao cronograma apresentado na Proposta Técnica. 

12.3. A Concessionária deverá submeter os Projetos Executivos para aprovação do Poder 

Concedente, iniciando pelo Projeto Executivo das Fundações em até 30 (trinta) dias, 

bem como o Projeto Executivo Completo em até 120 (cento e vinte) dias, contados a 

partir da assinatura do Contrato, devidamente aprovado pelos órgãos competentes. 
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12.4. Caso os Projetos Executivos não sejam apresentados nos moldes do Termo de 

Referência e seu respectivo edital ou em condições de aprovação, eles retornarão à 

Concessionária para correções, sem qualquer implicação de dilação de prazo a que se 

refere o subitem 12.2. 

12.5. O prazo máximo para conclusão da obra pela Concessionária será obrigatoriamente de 

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento da OS. Se menor, prevalecerá 

aquele constante do Cronograma de Conclusão de Obra apresentado pela Licitante na 

Proposta Técnica, ao qual está obrigatoriamente atrelada, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas na Minuta de Termo de Contrato. 

12.6. A Concessionária terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do 

contrato para submeter à aprovação do Poder Concedente um Plano de Operação 

Completo, nos termos dos anexos do Termo de Referência e deste Edital, bem como a 

minuta de Regulamento de Gestão e Operação; Gestão da Qualidade e Manutenção e 

Conservação do Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis contendo no mínimo os 

procedimentos: operacionais e rotinas de operação; de relacionamento com as empresas 

operadoras, com os usuários, com o Poder Concedente e com os prestadores de serviço. 

12.7. Após a formalização do Termo de Recebimento de Obra junto a CONTRATANTE, a 

CONCESSIONÁRIA será total responsável pela implantação do Sistema Operacional 

no Novo Terminal Rodoviário. 

12.8. Com o início da operação, a Concessionária será responsável pela transferência dos 

embarques e desembarques dos ônibus rodoviários de linhas federais, estaduais, e 

intermunicipais para o Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis, assegurando a 

prestação dos serviços à população. Para tanto deverá a Concessionária apresentar ao 

Poder Concedente com 30 (trinta) dias de antecedência do início de suas operações um 

Plano de Início de Operação do Terminal. 

12.8.1. O Plano de Início de Operação do Terminal deverá estabelecer o prazo máximo 

para a conclusão da transferência dos embarques e desembarques para o Novo 

Terminal Rodoviário de Rurópolis, devendo ser inferior a 30 (trinta) dias do 

início de operação. 

12.8.2. A CONCESSIONÁRIA deverá ser a responsável pela transferência das 

operações do atual terminal para a nova construção, com plano e cronograma 

pré-avisado com antecedência mínima de 30(trinta) dias para as empresas locais 

terem o tempo necessário para o deslocamento. 

12.9. Se por motivo alheio à vontade do Poder Concedente, a operação não for implantada na 
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data prevista, à Concessionária serão aplicadas as penalidades previstas na Minuta de 

Termo de Contrato. 

12.10. Durante a vigência do contrato, a concessionária deverá solicitar aprovação do Poder 

Concedente para a realização de toda e qualquer obra de ampliação ou reforma nas 

13) DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

13.1. O valor estimado do CONTRATO, correspondente ao somatório da projeção de receita 

advinda da OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 

RURÓPOLIS, pós-construído, em caráter de exclusividade, obedecida a legislação 

vigente e as disposições deste Termo e EDITAL, ao longo do prazo da CONCESSÃO, 

correspondente a R$ 29.623.557,13 (vinte e nove milhões, seicentos e vinte três mil, 

quinhentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). 

14) DAS GARANTIAS DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO 

14.1. Além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA deverá 

comprovar perante a entidade reguladora, a contratação com seguradoras que operem 

no Brasil, no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis a contar da data da assunção, em 

relação aos serviços e sistemas, as coberturas de seguros estabelecidas abaixo e mantê- 

las em vigor durante todo o prazo da CONCESSÃO. 

17.1.4. Seguro de riscos de engenharia – cobrindo danos materiais que possam ser 

causados às obras decorrentes do CONTRATO. A importância segurada 

da apólice do referido seguro deverá ser igual ao valor total de cada uma das 

obras. Deve-se considerar, além da cobertura básica, as coberturas adicionais 

de erros de projeto/riscos do fabricante, despesas com desentulho, despesas 

extraordinárias, honorários de peritos e tumultos; 

17.1.5. Seguro de riscos patrimoniais – cobrindo danos materiais aos prédios, 

instalações, máquinas e equipamentos que vierem a ser cedidos pelo PODER 

CONCEDENTE e ocupados pela CONCESSIONÁRIA e que apresentem 

vinculação com o objeto da CONCESSÃO. O valor segurado deverá 

corresponder ao custo de reposição, considerando a depreciação pelo uso 

e estado de conservação vigente na data de início de cobertura da apólice. 

Adicionalmente deverá ser contratada a cobertura de perda de receita bruta e 

gastos adicionais.  
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17.1.6. Seguro de responsabilidade civil, geral e de veículos – cobrindo a 

CONCESSIONÁRIA, a entidade reguladora e o PODER CONCEDENTE, 

bem como, seus administradores, empregados, funcionários, contratados, 

prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser 

responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, indenização 

de custos processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos 

pessoais, morais e materiais decorrentes das atividades abrangidas pela 

CONCESSÃO. 

14.2. O limite de cobertura contratada para danos materiais deverá basear-se nos custos de 

reposição. 

14.3. A cobertura de seguros deverá incluir cobertura de danos por motivos de força maior, 

sempre que forem seguráveis. 

14.4. As apólices deverão incluir o PODER CONCEDENTE como cossegurado, com 

cláusula de expressa renúncia ao eventual exercício de sub-rogação nos direitos que as 

seguradoras tenham ou venham a ter contra este. 

14.5. Os seguros descritos nesta cláusula deverão ter vigência anual e deverão estar vigentes 

durante todo o prazo do CONTRATO, à exceção do seguro de riscos de engenharia 

que terá vigência idêntica a das obras seguradas. 

14.6. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA, previamente à assinatura deste instrumento e conforme 

estabelecido no EDITAL, prestará a garantia de 1% (um por cento) do valor do 

CONTRATO, conforme previsto no art. 56, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

14.7. A garantia do CONTRATO deverá ser mantida pela CONCESSIONÁRIA até a data 

de extinção deste CONTRATO e seu valor atualizado anualmente por meio do mesmo 

percentual utilizado para reajustar a estrutura tarifária. 

14.8. Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

fica obrigada a providenciar a renovação da garantia do CONTRATO, nos termos e 

condições aprovados pelo PODER CONCEDENTE. 

14.9. A execução da garantia do CONTRATO será efetuada por meio de comunicação 

escrita dirigida pela entidade reguladora à CONCESSIONÁRIA, observado o devido 

processo legal. 

14.10. A garantia do CONTRATO não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição 
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que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto à sua 

firmeza. 

14.11. Todas as despesas decorrentes da prestação da garantia do CONTRATO correrão por 

conta da CONCESSIONÁRIA. 

14.12. Qualquer modificação nos termos e nas condições da garantia do CONTRATO deverá 

ser previamente aprovada pela entidade reguladora. 

14.13. A garantia do CONTRATO, prestada pela CONCESSIONÁRIA, somente será 

liberada ou restituída, após 30 (trinta) dias contados da data de extinção do 

CONTRATO. 

14.14. A prestação da garantia do CONTRATO é condição para a assinatura do CONTRATO. 

14.15. A garantia do CONTRATO deverá ser prestada a entidade reguladora conforme as 

indicações que este determinar. 

15) DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1. A remuneração da Concessionária poderá ser proveniente das seguintes receitas: 

18.1.8.  Preço pela utilização do Terminal (Tarifa de Embarque) de  acordo com a 

proposta comercial da empresa. 

18.1.9. Exploração dos serviços de estacionamento. 

18.1.10. Exploração dos serviços de sanitário, obedecendo legislação pertinente, 

guarda volumes e outros serviços prestados aos usuários. 

18.1.11. Exploração das áreas comercias internas e externas dentro do limite da 

Concessão. 

18.1.12. Exploração de Centros de Serviços, Centros de Lazer e Centro de Compras. 

18.1.13. Exploração de publicidade nas áreas internas. 

18.1.14. Outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 

associados ao Novo Terminal, inclusive proveniente de transporte de 

encomenda, mediante prévia autorização do Poder Concedente. 

16) DA INTERVENÇÃO 

16.1. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente nos casos previstos em Lei, normas 

regulamentares e contratuais, especialmente se a Concessionária exorbitar das 
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atribuições previstas nesta concessão, agir contra o interesse público ou colocar 

em risco a continuidade da prestação dos serviços. 

16.2. O ato de intervenção, independentemente de qualquer medida judicial, caberá ao Chefe 

do Executivo, que indicará o interventor, o prazo de intervenção, os objetivos e o limite 

da medida, através de decreto. 

16.3. A intervenção implica automaticamente no afastamento da Concessionária das funções 

gerenciais. 

16.4. Se os problemas forem restritos a um determinado setor ou área de serviço, a 

Concessionária poderá ser mantida no gerenciamento dos serviços objeto da 

concessão, afastados exclusivamente das funções gerencias os responsáveis por aquela 

área ou setor, mediante intervenção parcial. 

16.5. Durante a intervenção, o Poder Concedente assumirá total ou parcialmente o 

gerenciamento dos serviços objeto da concessão, passando a controlar os meios 

materiais e humanos utilizados, assim entendido o pessoal, os imóveis, instalações, 

sistemas, equipamentos e todos os demais recursos necessários à execução dos 

serviços. 

16.6. A intervenção implica na suspensão automática do Contrato, no tocante a seus efeitos 

e na exigibilidade do recebimento de quaisquer pagamentos ou valores pela 

Concessionária no período de intervenção. 

16.7. Na hipótese de intervenção parcial, o Poder Concedente, a seu critério, determinará os 

limites e as medidas acima referidas. 

16.8. Todas as despesas realizadas pelo Poder Concedente para a manutenção e prestação 

dos serviços durante a intervenção, que não encontrem retribuição no Contrato, se 

pertinentes, serão reembolsados pela Concessionária no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias contados da suspensão ou da cessação da intervenção. 

16.9. O período da intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual o 

interventor proporá ao Poder Concedente a extinção da concessão ou a devolução dos 

serviços à Concessionária. 

16.10. Cessada a intervenção, haverá imediata prestação de contas dos atos praticados pelo 

interventor durante a sua gestão, sem prejuízo de eventual direito à indenização da 

Concessionária. 

16.11. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção da concessão 

será assegurado à Concessionária o direito à ampla defesa. 
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17) DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

17.1. A concessão será extinta, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 8.987/95, por: 

20.1.7. Advento do termo contratual; 

20.1.8. Encampação; 

20.1.9. Caducidade; 

20.1.10. Rescisão; 

20.1.11. Anulação; e 

20.1.12. Falência ou extinção da empresa concessionária. 

17.2. Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos 

e privilégios vinculados à exploração do Terminal Rodoviário de Passageiros 

transferidos à Concessionária, ou por ela implantados, no âmbito da concessão, livres 

e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas. 

17.3. Revertidos os bens afetos à CONCESSÃO, haverá a imediata assunção dos serviços 

públicos do terminal rodoviário pelo PODER CONCEDENTE. 

17.4. A extinção da CONCESSÃO faculta ao PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo 

critério, o direito de manter a CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços públicos 

até que se processe e finalize licitação para a delegação de nova CONCESSÃO. Nesse 

caso, sem prejuízo da reversão dos bens afetos à CONCESSÃO, obriga-se a 

CONCESSIONÁRIA a continuar a prestar, de maneira adequada, os serviços públicos, 

nas mesmas bases deste CONTRATO, até que ocorra a substituição por outra 

CONCESSIONÁRIA, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro previsto no 

CONTRATO. 

17.5. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu 

exclusivo critério, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, desde 

que necessários à continuidade dos  serviços públicos, incluindo-se dentre estes 

os ontratos de financiamento para execução de obras ou serviços previamente aprovados e 

que não comportem período de amortização superior ao prazo restante ao término da 

CONCESSÃO. 

17.6. Nos termos dos art. 35, I e II, §4º e art. 36, ambos pertencentes à Lei 8.987/1995, 

todo o investimento realizado pela Concessionária deverá ser integralmente 

amortizado no prazo da concessão, sendo que a Concessionária terá direito à 

indenização correspondente ao saldo não amortizado ou depreciado dos bens ou 

investimentos cuja aquisição ou execução, devidamente autorizada pelo Poder 
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Concedente, tenha ocorrido nos últimos 05 (cinco) anos do prazo da concessão, desde 

que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos serviços abrangidos pela 

concessão. 

18) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

18.1. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou através da ENTIDADE REGULADORA, 

deverá fiscalizar e assegurar o fiel e exato cumprimento de todas as obrigações ora 

contratadas, exercendo tal fiscalização de acordo com o disposto nesta Cláusula. 

18.2. A CONCESSIONÁRIA deverá manter em seu escritório de administração todos os 

elementos necessários à prestação das informações e esclarecimentos que lhe forem 

solicitados. 

18.3. A CONCESSIONÁRIA deverá preparar e apresentar relatórios mensais e anuais ao 

PODER CONCEDENTE referentes aos compromissos estipulados no Contrato. 

18.4. Outros dados não rotineiros, comprovadamente necessários para a avaliação dos 

serviços objeto da concessão, poderão ser requisitados pela fiscalização do PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, sendo que esta última terá um prazo razoável 

e compatível para o fornecimento dos dados solicitados, prazo este nunca inferior a 48 

(quarenta e oito) horas. 

18.5. A CONCESSIONÁRIA deverá publicar periodicamente suas demonstrações 

financeiras, nos termos do inciso XIV do Art. 23 da Lei Federal 8.987/95. 

18.6. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, ainda, um inventário permanentemente 

atualizado de todos os investimentos feitos pela mesma, submetendo à prévia 

aprovação do PODER CONCEDENTE todos os investimentos a serem efetuados, 

entendendo-se como investimento não somente a execução de obras, como também 

todas as aquisições de bens duráveis necessários à operação e manutenção dos sistemas 

objeto da concessão. 

18.7. No exercício da prestação de contas a que se refere a presente Cláusula, o MUNICÍPIO 

terá acesso a todas as informações pertinentes à concessão objeto deste instrumento, 

sendo que, para tanto, deverão ser programadas visitas técnicas de inspeção e análise, 

precedidas de listagem contendo o elenco das questões que devam ser esclarecidas, 

respeitando-se o prazo mínimo estabelecido no inciso item 18.4. 

18.8. A prestação de contas de que trata a presente Cláusula deverá ser feita com observância 

das especificações, parâmetros e padrões de qualidade estabelecidos no presente 
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contrato e seus anexos, bem como na legislação vigente e normas técnicas aplicáveis. 

19) DO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

19.1. O Acompanhamento e fiscalização do contrato será exercida pelo PODER 

CONCEDENTE e/ou pela Agência Reguladora, autarquia especial do poder 

concedente, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 004/2021, sem prejuízo 

da fiscalização exercida pela Procuradoria Geral do Município – PGM; 

19.2. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, 

emergente do contrato, serão exercidos pela Prefeitura Municipal de Rurópolis e/ou 

pela Agência Municipal Reguladora. 

19.3. A CONCESSIONÁRIA se obriga a permitir e facilitar aos elementos integrantes da 

FISCALIZAÇÃO, a inspeção do local dos serviços em qualquer dia e hora, fornecendo 

todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados; 

22.3.1. A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de Rurópolis e/ou pela 

Agência Municipal Reguladora, que compreenderá a inspeção e 

acompanhamento das atividades, dos equipamentos, das instalações, dos 

contratos e da situação econômica – financeira da CONCESSIONÁRIA, 

seja por meio da atuação direta de seus agentes de fiscalização, seja por meio 

de requisição formal, implicando amplo acesso a todos os dados e informações 

da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros, que deverão ser fornecidos 

tempestivamente, na forma requisitada, de acordo com o disposto neste 

contrato. A fiscalização da Prefeitura Municipal de Rurópolis e/ou pela 

Agência Municipal Reguladora ira abranger o acompanhamento e controle 

das ações da CONCESSIONÁRIA nas áreas contábil, comercial e econômico 

financeiro, podendo estabelecer diretrizes e procedimento necessários a 

efetividade da fiscalização, bem como suspender toda e qualquer atividadeque 

seja incompatível com as exigências de universalização, qualidade, eficiência, 

segurança e continuidade do serviço. 

19.4. A CONCESSIONÁRIA se obriga a prestar a fiscalização, quando esta lhe for solicitada 

formalmente, desde que sejam informações relevantes, bem como: 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

19.4.1. As de natureza econômico financeiro; 

19.4.2. As de natureza comercial; 

19.4.3. As de natureza operacional. 

19.5. A CONCESSIONÁRIA, por intermédio de representante indicado, poderá 

acompanhar toda e qualquer atividade de fiscalização da CONCEDENTE. 

19.6. A CONCESSIONÁRIA se obriga a apresentar o demonstrativo de resultado anual com 

o movimento contábil de receitas e despesas e investimentos do Novo Terminal 

Rodoviário de Rurópolis. 

19.7. Compete à CONCESSIONÁRIA, ainda, apresentar a PMR e/ou Agência Reguladora 

os seguintes relatórios: 

22.8.4. Relatório de Operação das Plataformas, trimestralmente, contendo os horários 

praticados pelas empresas; 

22.8.5. Relatório de Prestação de Contas anualmente – contendo mapas estatísticos, 

resumo das atividades operacionais, administrativas e fatos relevantes 

ocorridos no período, que deverá ser apresentado até o dia 20 de janeiro de 

cada ano; 

22.8.6. Relatório de Avaliação de Investimento e Controle de Bens Reversíveis, 

anualmente o qual deverá ser apresentado até o dia 15 do mês de março de 

cada ano devendo estar incluso a relação de bens reversíveis, originalmente 

previstos ou agregados no decorrer da concessão, com indicação do seu estado 

de conservação. 

19.8. Para exercício da fiscalização, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter cadastro 

atualizado, conferindo livre acesso, por parte do PODER CONCEDENTE ou da 

entidade reguladora, ao sistema e a todos os dados, livros, registros e documentos 

relacionados à CONCESSÃO, prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados pelo PODER CONCEDENTE, em prazo razoável estabelecido pelo 

regulamento; 

19.9. As atividades de fiscalização mencionadas no item acima poderão ser acompanhadas 

pela CONCESSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes especialmente 

indicados para esta finalidade; 

19.10. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e à entidade 

reguladora relatórios técnicos, operacionais e financeiros semestrais e anuais, com a 

finalidade de demonstrar a execução das obras e serviços, devendo as demonstrações 

financeiras ser objeto de publicação na imprensa local de Rurópolis, anualmente. 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

19.10.1. O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos no item acima 

serão estabelecidos no regulamento que será instituído pela entidade 

reguladora; 

19.11. O representante do PODER CONCEDENTE responsável pela fiscalização anotará, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a CONCESSÃO, determinando 

a CONCESSIONÁRIA a regularização das faltas ou defeitos verificados e emitindo os 

autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos no CONTRATO; 

19.12. A fiscalização da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE não poderá obstruir ou 

prejudicar a exploração normal da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA; 

19.13. No caso de eventuais atrasos ou inconformidades entre a execução das obras e serviços 

e o cronograma da CONCESSÃO vigente, a CONCESSIONÁRIA deverá informar a 

entidade reguladora a respeito, de forma detalhada, identificando as providências que 

estiverem sendo adotadas para corrigir esses fatos. 

19.14. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da 

entidade reguladora na fiscalização do CONTRATO devem ser encaminhadas aos seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

19.15. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização 

deverão ser aplicadas e vinculará a CONCESSIONÁRIA, depois de encerrado o 

procedimento contraditório. 

19.16. A CONCESSIONÁRIA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, 

as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de 

forma justificada e comprovada, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados, considerando-se a complexidade técnica da 

questão em análise. 

19.16.1. Se a CONCESSIONÁRIA não concordar com a decisão do representante da 

entidade reguladora quanto à qualidade do trabalho, das obras ou serviços, 

deverá proceder às comunicações de praxe, dentro de 30 (trinta) dias após ter 

sido notificada, para julgamento pela entidade reguladora. 

19.16.2. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE, observado o procedimento 

contraditório, não aceitar as explicações apresentadas, determinará a 

demolição, a reconstrução ou a adequação dos trabalhos defeituosos, cabendo 
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à CONCESSIONÁRIA realizá-los às suas expensas. 

19.17. A fiscalização das obras será feita por intermédio de Comissão formada pelo 

Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Rurópolis, juntamente com a PMR 

e/ou Agência Reguladora, periodicamente, na qual será responsável pela medição dos 

serviços realizados, conforme projeto executivo apresentado. 

20) DA ENTIDADE REGULADORA 

20.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbe à entidade reguladora: 

23.1.13. Editar normas operacionais, em conformidade com as políticas e estratégias 

estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE na legislação municipal; 

23.1.14. Compor ou solucionar conflitos entre CONCESSIONÁRIA, usuários e 

PODER CONCEDENTE, lavrando termos de ajustamento de conduta; 

23.1.15. Acompanhar e fiscalizar a CONCESSÃO e o CONTRATO de prestação dos 

serviços; 

23.1.16. Garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes afetados 

pelo serviço público concedido, reprimindo eventuais infrações; 

23.1.17. Aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais à 

CONCESSIONÁRIA; 

23.1.18. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos serviços 

públicos concedidos e de outras atividades que os afetem; 

23.1.19. Zelar pelos padrões técnicos para a prestação de serviço adequado, 

considerando as suas especificidades, conforme previsto no EDITAL; 

23.1.20. Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens 

inerentes à prestação dos serviços concedidos, tendo em vista seu adequado 

estado de conservação à época da reversão desses bens ao PODER 

CONCEDENTE, quando for o caso; 

23.1.21. Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para subsidiar suas 

decisões e as do PODER CONCEDENTE; 

23.1.22. Aprovar a vigência do valor das tarifas, mantendo o equilíbrio econômico- 

financeiro do contrato, nos termos do CONTRATO; 

23.1.23. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

decorrentes dos serviços concedidos; e 

23.1.24. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários que serão 

cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas. 

21) DOS DEVERES DO PODER CONCEDENTE 

21.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas da 

concessão. 

21.2. Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente sua prestação. 

21.3. Fixar e rever preços públicos. 

21.4. Zelar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

21.5. Executar fiscalizações periódicas que irão verificar o estado de conservação e 

manutenção das instalações e dos equipamentos, bem como a operação do Novo 

Terminal Rodoviário de Rurópolis. 

21.6. Realizar vistorias anuais ou sempre que necessárias para averiguar as condições de 

manutenção e conservação dos bens reversíveis. 

21.6.1. Realizar vistorias dos bens que integram a concessão até 20 (vinte) dias após o 

término do contrato, sendo lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos 

Bens” sob depósito da Concessionária ou integrados à concessão, com 

indicação detalhada do estado de conservação dos mesmos. 

21.7. Estimular a racionalização e melhoria do serviço. 

21.8. Zelar pela eficiência e boa qualidade do serviço, assim como a modicidade das tarifas. 

21.9. Receber e apurar críticas e reclamações dos usuários. 

21.10. Analisar e eventualmente aprovar, todo material de divulgação a ser distribuído ou 

apresentado pela Concessionária, à população em geral e aos usuários. 

21.11. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, nos casos e nas 

condições previstas no contrato e na legislação pertinente. 

21.12. Aplicar as penalidades legais e contratuais. 

21.13. Permitir, a seu exclusivo critério, que a Concessionária possa realizar melhorias em 

equipamentos públicos às suas expensas. 

21.14. Realizar auditorias na Concessionária sempre que necessário. 
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21.15. Emitir as Ordens de Serviço - OS - para cumprimento do objeto desse Contrato. 

21.16. Analisar e eventualmente aprovar os Projetos Executivos apresentados pela 

Concessionária. 

21.17. Proceder à indicação de preposto para acompanhamento da execução do contrato. 

21.18.  Manter a exclusividade da exploração dos serviços relativos ao Novo Terminal 

Rodoviário de Rurópolis à Concessionária, no prazo desta Concessão, sobretudo no 

que pertine às linhas intermunicipais, estaduais e interestaduais. 

21.19. Analisar e eventualmente aprovar previamente a execução de toda e qualquer obra de 

ampliação ou reforma que forem sugeridas pela Concessionária. 

21.20. Analisar e eventualmente aprovar as receitas alternativas, bem como eventuais 

alterações dos valores cobrados pela exploração dos serviços. 

22) DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA 

22.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de concessão, em conformidade com 

as disposições legais, regulamentares, previstas neste Projeto e seus Anexos, além de 

determinações do Poder Concedente. 

22.2. Executar todos os serviços, controles e atividades relativos à concessão, com zelo, 

diligência e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas 

desempenhadas, respeitando as normas estabelecidas pelo Poder Concedente, 

incluindo o planejamento das ampliações quais sejam necessárias para o bom exercício 

das atividades e atendimento do interesse público. 

22.3. Fornecer ao Poder Concedente todos e quaisquer documentos e informações 

pertinentes ao objeto da concessão, facilitando a fiscalização e a realização de 

auditorias. 

22.4. Manter a boa situação econômico-financeira. 

22.5. Prestar contas da gestão dos serviços ao Poder Concedente através de relatórios 

mensais, em meio digital ou impresso, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, 

atendendo no mínimo as observações apresentadas nos anexos do Termo de Referência 

e deste Edital. 

22.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, nos termos do art. 55 inc. XIII da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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22.7. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados ao serviço concedido. 

22.8. Dispor de equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais adequados, nos 

termos do Projeto e seus Anexos, de modo a permitir a perfeita execução dos serviços. 

22.9. Promover a atualização tecnológica dos meios empregados na execução dos serviços 

concedidos, buscando, principalmente, formas de preservação do meio ambiente e 

aumento do conforto e da segurança do usuário. 

22.10. Prestar serviço de forma adequada, nos termos do item 3.6.1 do Termo de Referência. 

22.11. Executar, bienalmente, pesquisas de opinião e fornecer os dados ao Poder Concedente 

sobre o nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados. 

22.12. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência. 

22.13. Divulgar, adequadamente, ao público em geral e ao usuário em particular, a adoção de 

esquemas especiais de circulação quando da ocorrência de situações operacionais 

excepcionais, de acordo com o nos anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

22.14. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de autoridade, em caso de 

acidentes ou situações anormais à rotina. 

22.15. Garantir a segurança e integridade física dos usuários, responsabilizando-se pelos 

danos materiais e morais porventura causados. 

22.16. Garantir o atendimento à Portadores de Necessidades Especiais e pessoas com restrição 

de mobilidade, conforme descrito nos anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

22.17. Responder por todos e quaisquer danos e acidentes pessoais e/ou patrimoniais causados 

pelos seus funcionários, mantendo o Poder Concedente à margem de ações judiciais, 

reivindicações ou reclamações, em quaisquer épocas. 

22.17.1. Em caso de eventual prejuízo é garantido ao Poder Concedente o direito de 

regresso em relação à Concessionária. 

22.18. Utilizar somente mão-de-obra devidamente capacitada e habilitada, submetida a 

constantes processos de qualificação e atualização, buscando o aperfeiçoamento da 

prestação do serviço para a satisfação e segurança dos usuários. 

22.19. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e agentes, 

bem como de suas subcontratadas, providenciando o uso de uniformes e Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI - nas funções e condições em que forem exigidos, bem 

como o uso obrigatório de crachá indicativo de suas funções, instruindo-os a prestar 
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apoio aos usuários. 

22.20. Atender às legislações trabalhistas, previdenciárias e de segurança e medicina do 

trabalho. 

22.21. Responder perante o Poder Concedente e terceiros por todos os atos e eventos de sua 

competência. 

22.22. Submeter à aprovação prévia do Poder Concedente propostas de implantação de 

melhorias dos serviços, obras de ampliação ou reforma, acompanhadas das 

justificativas técnicas, econômicas e de mercado. 

22.23. Providenciar remoção de veículos avariados nas dependências do Terminal Rodoviário 

de Rurópolis de modo a não obstruir o tráfego em geral. 

22.24. Entregar cópia autenticada, até o dia 15 (quinze) de cada mês, durante todo o prazo de 

execução do contrato, das guias de recolhimento de tributos federais, estaduais e 

municipais, das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia Por Tempo de 

Serviço - FGTS, referentes ao mês anterior. 

22.25. O pagamento referente à utilização de água e energia elétrica do mês de competência 

do Terminal Rodoviário também será de responsabilidade do Concessionário. 

22.26. A CONCESSIONÁRIA, a partir da data da celebração do CONTRATO, assumirá 

integral responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração da 

CONCESSÃO, observado o disposto abaixo e as demais condições previstas no 

CONTRATO. 

22.27. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à 

CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

g) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la 

de acordo com o estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em 

que a CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão; 

h) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE; 

i) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações 

contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE 

previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente; 
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j) Caso fortuito ou força maior; 

k) Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, ou pela entidade reguladora, 

dos encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, 

incluindo mas não se limitando às obras ou serviços descritos no 

CONTRATO e em  seus Anexos; 

l) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais 

após a apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a 

renda. 

23) SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº. 8.666/1993, pela inexecução total 

ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o cedente poderá este, garantida 

a ampla defesa, aplicar à concessionária as sanções específicas fixadas a seguir, além 

daquelas previstas no instrumento contratual: 

V- Advertência escrita; 

VI- multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco) ao dia, calculada sobre o valor da 

proposta de concessão por não cumprimento dos prazos estipulados e por 

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Termo, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

VII- multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias. 

VIII- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a licitante ressarcir. 

23.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Rurópolis –

PA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 

ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

licitante que: 

• Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência; 

• Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

• Comportar-se de modo inidôneo 

• Fizer declaração falsa; 

• Cometer fraude fiscal; 

• Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

23.3. A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 

descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência. 

23.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita no que couber às 

demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 

8.666/1993. 

23.5. Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Administração, ou nos termos do item 24 constante neste termo de 

referência, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 

23.6. As sanções de Advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA, e declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

23.7. aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

23.8. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de 

contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste Termo. 

23.9. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração 

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

23.10. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, 

quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, 

judicialmente. 

23.11. A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior 

ou de impedimento ocasionado pela Administração. 
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23.12. A realização dos investimentos exigidos neste Termo de Referência é considerada 

essencial para a prestação do serviço e sua inexecução nos prazos e condições 

estipulados poderá ensejar a rescisão do contrato, como penalidade máxima. 

23.13. Tratando-se de consórcio, asmesmas medidas mencionadas neste item, será aplicada a 

todos os seus integrantes. 

23.14. O descumprimento das obrigações estatuídas no Contrato, sem justificativa aceita pelo 

Poder Concedente, acarretará à Concessionária as penalidades, segundo a gravidade da 

falta cometida, previstas na Minuta de Termo de Contrato. 

23.15. O descumprimento parcial ou total, pela Concessionária ou pelo Poder Concedente, 

das obrigações que lhes correspondem, não será considerado como inadimplemento 

contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente 

justificado e comprovado. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, 

cujos efeitos não foram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do 

art. 393 do Código Civil. 

23.16. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicabilidade das 

demais. 

23.17. A presente licitação fica sujeita à aplicação das penalidades previstas na Lei nº 

8.666/93, e suas alterações. 

23.18. Em todos os casos, a concessionária será notificada da aplicação das penalidades, 

sendo-lhe assegurado o direito à defesa. 

24) CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 

24.1. No caso de inexecução total ou parcial do CONTRATO, decorrente diretamente de 

força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da administração ou de interferências 

imprevistas, que retardem ou impeçam o cumprimento do CONTRATO, devidamente 

justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, ficará a CONCESSIONÁRIA 

exonerada de responsabilidade pelo atraso no cumprimento do cronograma de obras e 

serviços e das demais obrigações oriundas do CONTRATO. 

24.2. Não se caracteriza, ainda, como descontinuidade do serviço a sua interrupção pela 

CONCESSIONÁRIA em situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e 

bens, nas seguintes hipóteses: 

27.2.4. Quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou 

melhoria de qualquer natureza no sistema; 
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27.2.5. Caso, a juízo da CONCESSIONÁRIA, haja comprometimento da 

segurança de instalações ou de pessoas; ou 

27.2.6. Por inadimplemento do usuário, após cumprimento do previsto no 

regulamento. 

24.3. A ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nesta cláusula deverá ser 

imediatamente comunicada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, 

informando as medidas adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, 

sendo que no caso de interrupção motivada por razões de ordem técnica, deverá ser o 

PODER CONCEDENTE previamente comunicado. 

24.4. Cabe à CONCESSIONÁRIA, em qualquer uma das hipóteses comentadas nesta 

cláusula, adotar as providências cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade do 

serviço ao prazo estritamente necessário, sujeito à fiscalização da entidade reguladora. 

24.5. Ocorrendo quaisquer dos fatos mencionados nos itens anteriores, a entidade 

reguladora e CONCESSIONÁRIA acordarão, alternativamente, acerca da 

recomposição do equilíbrio econômico financeiro do CONTRATO ou da extinção da 

CONCESSÃO, caso a impossibilidade de cumprimento do CONTRATO se torne 

definitiva ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro revele-se 

excessivamente onerosa para o PODER CONCEDENTE. 

24.6. No caso de extinção da CONCESSÃO, em virtude da impossibilidade de 

cumprimento deste CONTRATO, pelos motivos elencados nesta cláusula, as partes 

acordarão acerca do pagamento da indenização devida pelo município à 

CONCESSIONÁRIA. 

24.7. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata 

esta cláusula, ser paga em uma única vez, com recursos obtidos na licitação que vier 

a ser realizada para contratação da nova sociedade CONCESSIONÁRIA, nos termos 

do art. 45 da Lei nº 8.987/95. 

25) DO PAGAMENTO E BENS REVERSÍVEIS 

25.1. O pagamento da Concessão será em forma de contrapartida realizada pela 

Concessionária através da Construção do Novo Terminal Rodoviário, com fins de 

exploração, e dos bens reversíveis adquiridos ao final do Contrato. 

25.2. Extinto o presente CONTRATO, reverterão ao patrimônio do município os bens 

definidos como reversíveis, bem como quaisquer outros direitos e privilégios que 

tenham sido transferidos à CONCESSIONÁRIA para a prestação dos serviços, 
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procedendo-se aos levantamentos e às avaliações necessárias à determinação do 

montante da indenização prévia devida à CONCESSIONÁRIA, observados os valores 

e as datas de sua incorporação aos sistemas do terminal rodoviário, nos termos dos arts. 

35, I e II, §4º e art. 36, ambos pertencentes à Lei 8.987/1995. 

25.3. A reversão se dará mediante o prévio pagamento, quando cabível, pelo PODER 

CONCEDENTE, de indenização quanto aos investimentos efetuados pela 

CONCESSIONÁRIA visando a aquisição, construção ou implantação de bens 

reversíveis ainda não amortizados ocorridos nos últimos 05 (cinco) anos do prazo da 

concessão. 

25.4. Os bens reversíveis serão identificados mediante vistoria conjunta, a ser realizada 

previamente à data da extinção do CONTRATO por um representante de cada uma das 

partes. 

25.5. O valor da indenização correspondente aos bens reversíveis identificados na forma do 

item 25.4 acima será definido mediante reavaliação do seu valor patrimonial, nos 

termos da legislação tributária e societária aplicável. 

25.6. A reavaliação será feita pela Agência Municipal Reguladora, obrigando-se a 

encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 60 (sessenta) dias após a realização 

da vistoria prevista no item 25.4 acima, o laudo de avaliação. 

25.7. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para examinar o laudo e 

apresentar eventuais objeções, devidamente fundamentadas. Não havendo 

manifestação de objeção, considerar-se-á aprovado o laudo de avaliação, hipótese em 

que o PODER CONCEDENTE deverá efetuar o pagamento da indenização 

correspondente antes da extinção do CONTRATO. 

25.7.1. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre 

as objeções eventualmente apresentadas pelo município acerca do laudo de 

avaliação. 

25.8. A extinção do presente CONTRATO antes do advento do seu termo, salvo na hipótese 

de caducidade, acarretará a CONCESSIONÁRIA o direito de pleitear indenização 

integral pelas perdas e danos daí advindos. 

25.8.1. Na hipótese prevista neste item, o município poderá assumir os contratos de 

financiamento contraídos pela CONCESSIONÁRIA para a realização dos 

investimentos decorrentes do presente CONTRATO, desonerando 
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integralmente a CONCESSIONÁRIA dos compromissos respectivos. 

25.9. Na hipótese de advento do termo contratual sem a completa amortização e remuneração 

dos investimentos efetuados pela CONCESSIONÁRIA, em virtude de ruptura da 

equação econômico-financeira do CONTRATO não recomposta integralmente até o 

advento do termo final de vigência do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE se 

obriga a indenizar integralmente a CONCESSIONÁRIA, previamente à retomada dos 

serviços e à reversão dos bens reversíveis, nos termos e segundo os critérios e 

procedimentos previstos nesta cláusula. 

25.10. É vedado à CONCESSIONÁRIA, sob pena de declaração de caducidade da 

CONCESSÃO, vender, doar a qualquer título, dar em garantia ou de qualquer modo 

onerar, no todo ou em parte, os bens afetos à CONCESSÃO e direitos dela decorrentes, 

ou realizar qualquer negócio jurídico que vise a atingir idênticos objetivos, em 

desacordo com o disposto no EDITAL, no CONTRATO e na legislação aplicável, ou 

sem a prévia autorização da entidade reguladora, sendo nulo qualquer ato praticado em 

violação ao disposto nesta cláusula, sem prejuízo do que estabelecem os artigos 28 e 

28-a da Lei n° 8.987/95 e demais disposições aplicáveis. 

25.11. Caso a reversão dos bens para o Poder Concedente não se processe nas condições 

estabelecidas, a PMR E/OU AGÊNCIA REGULADORA  – Rurópolis avaliará os bens 

a serem indenizados e notificará a Concessionária a indenizar o Poder Concedente. 

25.12. O Poder Concedente reterá a caução de garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais até o efetivo recebimento das indenizações previstas no subitem anterior. 

25.12.1. Após o recebimento da notificação para pagamento, a Concessionária deverá 

proceder ao recolhimento da indenização prevista no item 25.11, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de desconto do valor correspondente da 

garantia do cumprimento das obrigações contratuais. 

26) DO FORO 

26.1. Fica eleito o foro do Município de Rurópolis – PA para dirimir controvérsias 

decorrentes da aplicação das cláusulas deste instrumento, por mais especial ou 

privilegiado que seja outro. 

26.2. Se qualquer disposição ou cláusula do CONTRATO anexo a este Termo, for declarada 

ilegal ou inválida por um juízo de jurisdição competente, o CONTRATO deverá 

continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposição. 
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26.3. No caso de a declaração de que trata o item acima alterar substancialmente os 

benefícios econômicos do CONTRATO para qualquer das partes, PODER 

CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA deverão negociar, de boa-fé, um ajuste 

equitativo para tal situação. 

27) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1. Ficam as Licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta indica que têm 

pleno conhecimento dos elementos constantes do Termo de Referência e seus Anexos, 

bem como de todas as condições gerais e peculiares de execução dos serviços, 

nãopodendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento 

impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 

27.2. Durante a fase de preparação das propostas, as Proponentes interessadas poderão fazer, 

por escrito, consultas à Comissão Permanente de Licitação, conforme definido a seguir. 

27.2.1. As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à CPL - Comissão 

Permanente de Licitação, por escrito e assinadas pelo representante legal da 

Proponente interessada, até 03 (três) dias úteis imediatamente anteriores àquele 

designado para a entrega dos envelopes. 

27.2.2. Os esclarecimentos serão encaminhados pela Comissão Permanente de 

Licitação, a todos os interessados e identificados, bem como publicados em 

consonância com as determinações legais. 

27.2.3. A cada manifestação da Comissão Permanente de Licitação será atribuído um 

número sequencial, a partir do número 01 (um), que se incorporará a este Termo 

sob a forma de Esclarecimentos. 

27.2.4. As consultas serão respondidas até 02 (dois) dias úteis imediatamente anteriores 

da data marcada para a entrega das propostas. 

27.3. No interesse do Município de Rurópolis, sem que caiba aos participantes qualquer 

reclamação ou indenização, poderá ser adiada a abertura da licitação ou alterado o Edital, 

com fixação de novo prazo para realizar-se a licitação. 

27.4. Caso todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a CPL – Comissão Permanente de Licitação, poderá, a seu critério, conceder às 

Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações. 
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27.5. O Município de Rurópolis, por intermédio da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 

reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, revogar por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, ou mesmo anular por ilegalidade a presente Licitação, sem que 

isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de 

indenização. 

27.6. O Edital e seus Anexos bem como a Proposta da Licitante serão partes integrantes do 

contrato a ser lavrado, independente da transcrição. 

27.7. Ocorrendo rescisão contratual, observando-se o devido processo legal, qualquer que seja 

a causa, poderão ser convocadas para a execução do objeto do contrato, pelo prazo 

remanescente mais o prazo de instalação a ser fixado, as demais concorrentes, 

obedecidas à ordem de classificação, nas condições da contratação. 

27.8. As Licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por elas fornecidas, 

sob as penas da lei. 

27.9. Todas as normas e obrigações do Termo de Referência são parte integrante do presente 

CONTRATO, independente de transcrição. 

27.10. São documentos integrantes e partes indissociáveis deste Termo de referência os 

seguintes Anexos assim discriminados: 

27.10.1. ANEXO I - TR 

 

Levantamento e Diagnóstico Geral para a Concessão da Rodoviária de 

Rurópolis/PA. 

27.10.2. ANEXO II - TR 

Estudo de Viabilidade Econômico Financeira  para a Concessão da 

Rodoviária de Rurópolis 

27.10.3. ANEXO III - TR 

MEMORIAL DESCRITIVO – Novo Terminal Rodoviário de 

Rurópolis/PA 

27.10.4. ANEXO IV - TR 

ESTIMATIVAS DE CUSTOS 
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27.10.5. ANEXO V - TR 

Projeto Arquitetônico - Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis/PA 

27.10.6. ANEXO VI - TR 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

27.11. Maiores informações poderão ser adquiridas pelo e-mail: cplruropolis@gmail.com, com 

o Sr. Cezar Caetano da Silva, Presidente da C.P.L., Prefeitura Municipal de 

RURÓPOLIS, situada na Rua 10 de Maio, 263, Centro, na cidade de Rurópolis-PA, em 

horário comercial de segunda a sexta-feira das 08h00min às 14h00min. O presente 

Termo de Referência foi elaborado pela Procuradoria Geral do Município. 

 
 

Rurópolis – PA, 03 de maio de 2022. 

 

 
 

 

 

JOSELINO PADILHA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

RENATO FERREIRA DE BARROS NETO 

Assessor Jurídico Geral 

  

mailto:cplruropolis@gmail.com
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ANEXO I - TR 
 

LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO 

GERAL PARA A CONCESSÃO DA 

RODOVIÁRIA DE RURÓPOLIS/PA 

 
 

1. APRESENTAÇÃO

  

 

Em atendimento à aprovação da Lei Complementar Municipal nº 004/2021, que 

autoriza a outorgar, mediante a imposição de encargos, a Concessão de Serviço Público 

Precedida da Execução de Obra Pública da CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA 

DO Terminal Rodoviário de Rurópolis/PA, mediante licitação, na modalidade Concorrência 

Pública, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua 

realização, em conformidade com o disposto no artigo 175 da Constituição Federal e nas Leis 

Federais n° 8.987, de 13/02/95 e  nº 8.666, de 21.06.93, este relatório apresenta o Levantamento 

e Diagnóstico Geral da Rodoviária de Rurópolis, estruturado conforme descrito neste primeiro 

capítulo. 

O Capítulo 2 trata do diagnóstico geral da rodoviária, com destaque para: 

• Localização da rodoviária; 

• Viações de ônibus e a área de cobertura; e 

• Estrutura física do local 

O Capítulo 3 apresenta o levantamento e a análise do fluxo de passageiros e 

ônibus interestaduais e intermunicipais, das linhas e horários, da sazonalidade mensal e diária 

de viagens. 

No Capítulo 4 são apresentadas as receitas tarifárias e não tarifárias e as 

despesas e custos da operação da rodoviária, assim como considerações sobre a política tarifária 

do município. 

O Capítulo 5 tem por objetivo analisar alternativas locacionais para o terminal 
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rodoviário, uma vez que a área atual possui não conformidades que impactam na permanência 

de seu uso como rodoviária. 

Por último, o Capítulo 6 apresenta as condicionantes para atender uma possível 

reforma da Atual Rodoviária, ou implantação de uma nova, com indicação de espaços e setores 

minimamente necessários para o empreendimento. 

2. DIAGNÓSTICO GERAL DA RODOVIÁRIA DE RURÓPOLIS

  

2.1. DADOS GERAIS 

Localizada na região sudoeste do Pará, tendo como marcos referenciais a BR-

163 (Transamazônica), BR-230 (Cuiabá-Santarém) e o rio Tapajós. Localiza-se no norte 

brasileiro, com uma área total de 7.021,294 km² e população, conforme estimativas do IBGE 

de 2021, de 52.473 habitantes7. 

Rurópolis está estrategicamente localizada no entroncamento da duas maiores 

Rodovias do país, a Transamazônica (BR 230) e a Santarém-Cuiabá (BR 163) 

Entre as atividades econômicas da região, o setor de Serviços destacou-se com 

os segmentos de comércio e atividade imobiliária; a Indústria, com a indústria de 

transformação, em que a madeireira e de abate de animais são relevantes na formação do valor 

adicionado do setor; e, ainda, o Agropecuário, com os cultivos de mandioca, banana, soja, arroz, 

melancia, cacau e milho. 

Considerado um centro local de alya influência nos municípios vizinhos, o 

município de Rurópolis é do Entorno da região de Itaituba/PA, Altamira/PA e Santarém/PA. 

Dentro de sua área de influência, a cidade atrai maior parte dos visitantes para logística de 

transportes. 

Como importante variável de progresso da sociedade, o emprego formal 

consolida o vínculo na relação entre empregadores e empregados, além de garantir direitos e 

deveres entre esses segmentos. De acordo com dados da RAIS/ME, a Região do Tapajós 

registrou, em 2017, um total de 19 mil empregos formais, 2% dos empregos formais gerados 

no Pará, com maior participação da Administração Pública, 34% do total gerado na região, 

seguido pelo Comércio, 25%, e Serviços, 19%. Dentre os municípios com maiores contingentes 

de trabalhadores formais empregados estão Itaituba, 58%, Novo Progresso, 19%, e Rurópolis, 

                                                   
7 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ruropolis/panorama 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
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9%. 

A forma de distribuição das atividades econômicas da cidade de Rurópolis se 

apresenta de maneira concentrada na região central da cidade e a população na sua busca 

cotidiana por produtos e serviços intensifica o fluxo em direção ao centro aumentando os 

conflitos entre diferentes modos de deslocamento. Tudo isso, faz com que a população muitas 

vezes relacione o fato de morar no centro como uma alternativa de escapar dessa ineficiência 

de transportes e na precariedade do sistema viário do município, assim gerando outro fato que 

é o inchamento do centro urbano do município. Estes fenômenos se retroalimentam fazendo 

com que cada vez mais a situação de mobilidade urbana se torne insustentável. 

Este crescimento vigoroso e o grande fluxo de pessoas observado, conduziram à 

necessidade de um estudo a cerca de um investimento referente a construção de novo terminal 

rodoviário para a cidade de Rurópolis. Avaliando as potencialidades do município, optou-se 

por um projeto piloto, cuja característica é um terminal rodoviário com concomitância de um 

varejo aglomerado, pratica cada vez mais comum e constante em diversas cidades brasileiras. 

A junção de um terminal com varejo aglomerado não precisa necessariamente ter os mesmos 

padrões de shopping e o mix dos espaços comerciais deve ser montado na conformidade 

do padrão já existente de frequentadores observados no município, e os devidos custos de 

ocupação também não podem seguir as regras de shopping centers, porém a conversão do fluxo 

de pessoas em vendas será fruto da boa administração do empreendimento e a montagem de 

um conjunto de lojas competitivo e atual. 

Outro fator decisivo na projeção de um Novo Terminal Rodoviário para 

Rurópolis – PA, foi o fato de existir hoje na cidade, um terminal cuja estrutura está ultrapassada 

e com localização centralizada, o que de imediato já se pode considerar inapropriado, tendo 

em vista que a centralização de terminais rodoviários não tem sido uma pratica adotada pelas 

cidades planejadas, pois a centralização de terminais geram um fluxo ao trânsito das cidades e 

uma depreciação da massa asfáltica interna, prejuízos que são causados não só aos cofres 

públicos municipais mais também aos interesses do coletivo. A localização do novo terminal 

deve considerar conjuntamente o menor ponto de escoamento para as malhas rodoviárias e mais 

facilidade de acesso para a população. 

Diante tais comentários, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS – 

PA, apresenta aos potenciais interessados, o presente Termo de Referência que tem por   objeto 

definir a Outorga da CONCESSÃO precedida por obra pública DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS – PA, durante um período de 30 (trinta) anos a contar da data 

de assinatura do contrato, compreendendo a CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO. 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

A LEI COMPLEMENTAR Nº 004 de 10 de novembro de 2021 assim dispõe: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e unificar o imóvel que 

especifica, com a sua posterior concessão de uso, realizar a concessão de serviço 

público, precedida da execução de obra pública, e dá outras providências Fica o 

Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a outorgar, mediante a imposição 

de encargos, a CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA 

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA 

GERÊNCIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS/PA, mediante 

licitação, na modalidade Concorrência Pública, à pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para a sua realização, em conformidade com o 

disposto no artigo 175 da Constituição Federal e nas Leis Federais n° 8.987, de 

13/02/95 e  nº 8.666, de 21.06.93, com suas alterações posteriores, mediante os 

seguintes critérios: 

I – Publicação prévia do edital de licitação de ato justificando a 

conveniência da outorga de concessão administrativa, caracterizando seu objeto e 

prazo de concessão; 

II – Realização de processo licitatório na modalidade Concorrência 

Pública; 

III – Celebração de contrato que estipule entre outros, os direitos, 

garantias e obrigações, do poder concedente e da concessionária, inclusive os 

relacionados a construção e previsíveis necessidades de futuras alterações e 

melhoramentos das instalações do Terminal Rodoviário de Passageiros; 

IV – A tarifa de embarque de passageiros será fixada pelo preço da 

proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas no 

edital e no contrato; 

V – Os direitos e deveres dos usuários do Terminal Rodoviário de 

Passageiros; 

VI – A forma de fiscalização dos métodos e práticas do uso administrativo 

do Terminal Rodoviário de Passageiros, inclusive quanto à manutenção adequada de 

suas instalações, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. 

§1° A concessão abrangerá todas as obras, benfeitorias e bens que venham 

a ser implantados pela concessionária, incluindo sua operação comercial e 

manutenção do Terminal Rodoviário de Passageiros descrito no caput, durante o 

prazo da concessão, na forma e condições a serem detalhados no Edital pertinente 

ao procedimento licitatório cabível, bem como no contrato que vier a integrá-lo. 

§2° Expirado o prazo de concessão previsto na presente Lei, reverterão ao 

Poder Executivo a posse do Terminal Rodoviário de Passageiros bem como todas as 

benfeitorias realizadas pela concessionária ao longo do período concessivo, 

independentemente de qualquer notificação e sem qualquer ônus ao Concedente. 

§3º A Concessionária terá como atividades a construção, operação, 

administração manutenção, exploração comercial e da gerência do Novo Terminal 

Rodoviário de Rurópolis/PA, pós-construído, por sua conta e risco sem qualquer 

aporte financeiro por parte do Poder Público Municipal.  
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§4º As despesas administrativas, previsões relativas à demanda e à receita 

são de responsabilidade exclusiva da Concessionária.”. 

 

2.2. Localização da Rodoviária 

A Rodoviária de Rurópolis está localizada na Avenida Ayrton Senna, s/n, 

Centro, em frente a praça Raimundo Brito. 

Localização da Rodoviária de Rurópolis 

 
Fonte: Google Earth, 2021. Elaboração: Departamento de Engenharia-PMR e PGM, 2021. 

A Rodoviária é administrada de forma precária por particulares, onde na verdade 

funciona um restaurante e a decisão para a concessão de serviços públicos é baseada na 

expectativa de melhoria na oferta desses serviços com atuação de empresa especializada. 

Neste Terminal chegam linhas estaduais e interestaduais, que serão detalhadas 

no capítulo posterior. 

2.3. Estrutura da Rodoviária Atual 

A estrutura da atual Rodoviária de Rurópolis funciona de forma precária sem 

qualquer participação do poder público e sem a minima infraestrutura para funcionamento de 

um terminal rodoviário. 

No local não há local para embarque e desembarque de passageiros, que 
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atualmente é feito no meio da rua, colocando em risco não apenas os passageiros, como tambem 

dos pedestres e motoristas que circulam pelo local. 

A rodoviária possui estrutura precária. Possui sanitários, masculino e feminino 

em péssimas condições. 

O comércio no local é básicamente um restaurante que funciona local, bem como 

uma ocupação irregular nas proximidades da rodoviária. 

 

Relatório Fotográfico 

Rodoviária de Rurópolis 

  

Foto 1 – Visão da rua. Foto 2 – Barracas de Lanches. 

  

Foto 3 – Área interna da Rodoviária. Foto 4 – Guichês Quaresma Tur, Cootait. 
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Foto 5 – Área do restaurante. Foto 6 – Banheiros. 

  

Foto 7 – Área interna. Foto 8 – Guichê Buburé. 

  

Foto 9 – Guichê Satélite. Foto 10 – Guichê Verde transportes 
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Foto 11 – Guichê de carga e embarque de 

passageiros da Ouro e Prata. 

Foto 12 – Guichê de carga e embarque de 

passageiros da Ouro e Prata. 

  

Foto 13 – Visão da rua. Foto 14 – Entrada da Rodoviária de Rurópolis. 

 
 

2.4. Estabelecimentos comerciais existentes 

Em levantamento no prédio da Rodoviária do Município de Rurópolis, 

observamos que atualmente não existem: ACESSIBILIDADE, GUARDA-VOLUMES, 

CAIXAS ELETRÔNICOS, ACHADOS E PERDIDOS, BEBEDOUROS, BALCÃO DE 

INFORMAÇÕES (CADA EMPRESA TEM O SEU), TELEFONE PÚBLICO, 

CARREGADORES DE BAGAGENS.  

INEXISTE TAMBÉM QUALQUER ÓRGÃO GOVERNAMENTAL 

(FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL) NA ATUAL RODOVIÁRIA. 

Ao todo existem 6 guinches de atendimentos e 6 empresas de transportes de 

pessoas e cargas. As empresas são: COOTAIT, QUARESMA TURISMO, BUBURÉ, 

SATÉLITE NORTE, OURO E PRATA e VERDE TRANSPORTE.  
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Na parte de carga, todos as empresas operam no transporte de cargas, na maioria 

delas não tem um espaço reservado para carga utilizando o próprio guinche da empresa, com 

exceção da empresa Ouro e Prata. 

Constatamos que somente a Ouro e Prata tem uma área VIP para embarque de 

passageiros, medindo 4 metros de largura e 7 metros de comprimento, o local e climatizado, 

com tv, cadeiras e bebedouro. As demais possuem somente um sofá na dependência do próprio 

guinches. 

3. DADOS OPERACIONAIS DA RODOVIÁRIA DE RURÓPOLIS

  

O Capítulo 3 trata do levantamento e da análise do fluxo de passageiros e ônibus 

interestaduais e intermunicipais, das linhas e horários, da sazonalidade mensal e diária de 

viagens do município. 

Os dados das viações ativas e seus respectivos horários de partidas e destinos 

foram informados pela  Prefeitura Municipal de Rurópolis. 

Os dados oficiais do fluxo de passageiros interestaduais são das próprias 

empresas que operam no local, já que inexiste qualquer controle do poder público, seja estadual 

ou municipal. 

Também não há atualmente o pagamento de taxas de embarque e/ou 

desembarque de passageiros, em que pese estes custos estarem embutidas nos bilhetes emitidos. 

3.1. Viações de ônibus e área de cobertura da Rodoviária 

Ao todo existem 6 guinches de atendimentos e 6 empresas de transportes de 

pessoas e cargas. As empresas são: COOTAIT, QUARESMA TURISMO, BUBURÉ, 

SATÉLITE NORTE, OURO E PRATA, VERDE, conforme observado abaixo: 

3.1.1. COOTAIT 

A empresa de transporte de passageiros e carga COOTAIT tem o município de 

Rurópolis como sua rota de passagem, tem como municípios de origem Santarém, Itaituba, 

Altamira e Marabá. E os municípios de destinos, Santarém, Itaituba, Altamira e Marabá. 

Horários das linhas de passagem no município de Rurópolis, 7:30, 8:30, 9:30, 

10:30, 12:30, 14:30. Na maioria dos dias e de hora em hora. 

Valor do aluguel do ponto guinche: R$ 700,00 
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Passageiros - Rodoviária de Rurópolis 

COOTAIT 

Rodoviaria de 

Rurópolis 
2017 2018 2019 2020 2021 

Média 

(2017-2021) 

Gratuidades - - - - - - 

Embarques 10.125 10.950 10.000 8.500 13.900 13.369 

Desembarques 9.500 9.950 9.000 8.000 12.000 9.610 

Total de 

Passageiro

s 

19.625 20.500 19.000 16.000 25.900 20.205 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS / EMPRESAS 

3.1.2. SATÉLITE NORTE 

A empresa Satélite Norte retornou para o município de Rurópolis no ano de 2021 

as informações são somente do ano passado. 

A empresa Satélite Norte tem como sua rota de origem Santarém e Goiânia e 

destino Sinop e Santarém. 

Horário de passagem no município de Rurópolis 11:30 e 4:00. 

Valor atual do seu aluguel e R$ 800,00. 

Passageiros - Rodoviária de Rurópolis 

SATÉLITE NORTE 

Rodoviaria de 

Rurópolis 
2017 2018 2019 2020 2021 

Média 

(2017-2021) 

Gratuidades - - - - 24 24 

Embarques - - - - 281 281 

Desembarques - - - - 71 71 

Total de 

Passageiro

s 

- - - - 376 376 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS / EMPRESAS 

 

3.1.3. VERDE TRANSPORTE 

A Verde Transportes de uma única linha de passagem no município de Rurópolis 

que liga o município de Santarém a o município de Sinop-MT, passando por Rurópolis as 18:00. 

Valor do aluguel atualmente e de R$ 1.100,00. 

Passageiros - Rodoviária de Rurópolis 

VERDE TRANSPORTE 
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Rodoviaria de 

Rurópolis 
2017 2018 2019 2020 2021 

Média 

(2017-2021) 

Gratuidades 300 315 328 300 355 319 

Embarques 3.231 3.225 3.443 3.515 3.628 3.428 

Desembarques 1.810 1.919 2.030 1.950 2.223 1.986 

Total de 

Passageiro

s 

5.341 5.559 5.801 5.805 6.206 5.142 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS / EMPRESAS 

 

3.1.4. BUBURÉ  

A cooperativa Buburé tem como cidades de origem Santarém, Itaituba, Novo 

Progresso, com destino para as cidades de Marabá, Altamira, Itaituba, Novo Progresso, 

Jacareacanga, Apuí/AM, Cripurizão/PA. 

Os horários de passagem em Rurópolis e 2:00, 9:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 

23:00. 

Valor pago no aluguel é de R$ 750,00. 

Passageiros - Rodoviária de Rurópolis 

BUBURÉ 

Rodoviaria de 

Rurópolis 
2017 2018 2019 2020 2021 

Média 

(2017-2021) 

Gratuidades 200 350 330 400 550 366 

Embarques 10.660 10.610 10.700 10.000 10.910 10.576 

Desembarques 13.100 13.300 13.400 13.000 14.000 13.360 

Total de 

Passageiro

s 

23.960 24.260 24.430 23.450 25.460 24.312 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS / EMPRESAS 

3.1.5. QUARESMA TUR 

A empresa de transporte de passageiros e carga QUARESMA TUR tem o 

município de Rurópolis como sua rota de passagem, tem como municípios de origem Santarém, 

Itaituba, Altamira e Marabá, Sinop –MT. E os municípios de destinos, Sinop-MT, Campo 

Grande MS, Altamira – PA, Santarém –PA, Itaituba –PA, Marabá. 

Horários das linhas de passagem no município de Rurópolis, 7:30, 8:30, 9:30, 

10:30, 12:30, 14:30. Na maioria dos dias e de hora em hora.    

Valor do aluguel do ponto guinche, R$ 600,00. 
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Passageiros - Rodoviária de Rurópolis 

QUARESMA TUR 

Rodoviaria de 

Rurópolis 
2017 2018 2019 2020 2021 

Média 

(2017-2021) 

Gratuidades 610 640 700 720 790 692 

Embarques 6.500 7.200 8.050 8.400 9.700 7.970 

Desembarques 5.400 5.900 6.300 6.700 7.400 6.340 

Total de 

Passageiro

s 

12.510 13.740 15.050 15.820 17.890 15.002 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS / EMPRESAS 

3.1.6. OURO E PRATA 

A empresa OURO E PRATA faz o transporte de passageiros e carga. 

Passageiros - Rodoviária de Rurópolis 

OURO E PRATA 

Rodoviaria de 

Rurópolis 
2017 2018 2019 2020 2021 

Média 

(2017-2021) 

Gratuidades - - - - - * 

Embarques 53.000 53.230 53.310 52.900 54.100 53.308 

Desembarques 10.200 10.000 10.350 10.100 11.220 10.374 

Total de 

Passageiro

s 

63.200 63.230 63.660 63.000 65,320 63.682 

*SEM INFORMAÇÕES DE GRATUIDADE 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS / EMPRESAS 

A empresa Ouro e Prata tem como sua rota de origem Santarém e Belém, com 

destino Altamira, Marabá, Itaituba, Rurópolis, Novo Progresso, Cuiabá.  

Horário de passagem no município de Rurópolis de hora em hora. 

Valor atual do seu aluguel é R$ 1.212 para cada ponto (CARGAS, SALA VIP, 

GUICHE) 

3.1.7. Fluxo de passageiros 

A contabilização dos dados intermunicipais, no período de 2017 a 2021, mostra 

que a média anual estimada do fluxo total de passageiros em Rurópolis foi de 129 mil. 

Quando a análise é feita sobre a variação do fluxo total de passageiros entre os 

anos de 2017 e 2021, verifica-se aumento de 13,7%, de 124,1 mil para 141,1 mil. 

Fluxo estimado de embarques, desembarques e gratuidades registradas de 2017 a 2021 
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Total de Passageiros (2017/2021) 

Rodoviária de Rurópolis 
Rodoviaria de 

Rurópolis 2017 2018 2019 2020 2021 
Média 

(2017-2021) 

Gratuidades 610 1.305 1.358 1.420 1.719 1.282,4 

Embarques 83.516 85.215 85.503 83.315 92.519 86.013,4 

Desembarques 40.010 41.069 41.080 39.750 46.914 41.764,6 

Total de 

Passageiros 
124.136 127.589 127.941 124.485 141.152 129.060,6 

Fonte: Empresas que operam na atual rodoviária -Departamento de Engenharia-PMR e PGM, 2021.  

4. RECEITAS E DESPESAS DA OPERAÇÃO RODOVIÁRIA DE RURÓPOLIS 

4.1. Receitas 

As receitas da Rodoviária de Rurópolis estão estruturadas em operacionais ou 

tarifárias e não operacionais ou não tarifárias. 

 

As receitas operacionais ou tarifárias são as provenientes do objeto de 

exploração da empresa e para esta atividade econômica, são caracterizadas como tarifas. 

As receitas não operacionais ou não tarifárias são aquelas decorrentes de 

transações não ligadas as tarifas de embarque. 

A receita não operacional do Terminal Rodoviário de Rurópolis não estão 

disponíveis no presente estudo 

4.2. Receitas tarifárias de 2017 a 2021 

Dados indisponíveis. As informações existentes são muito superficiais, pois o 

espaço onde funciona a atual rodoviária é de particulares, sem qualquer gestão do poder público. 

5. ALTERNATIVA PARA REGULARIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 

DE RURÓPOLIS 

Receita
s 

Operacionai
s 

Não 
Operacionais 

Tarifas 
de 

embarqe 
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A única alternativa é a construção de um Novo Terminal Rodoviário em área 

que pertence ao município localizada na antiga pista do aeroporto, atualmente desativado e sem 

utilidade, já utilizada como local de passeio público, já desfetada e devidamente registrada em 

cartório imobiliário. 

Possui cerca de 12.000m², e está localizada nas margens da BR 163. 

5.1. Conclusão da análise 

Diante do contexto apresentado, é possível notar que a implantação de uma Nova 

Rodoviária se constitui como oportunidade para melhoria da infraestrutura física do terminal 

para o atendimento mais adequado dos usuários, com mais conforto, sem fluxo sobreposto de 

atividades e pessoas, como ocorre atualmente. 

Rurópolis/PA, 10 de janeiro de 2022. 

 

RENATO FERREIRA DE BARROS NETO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Assessor Jurídico Geral 

 

 

ANEXO II - TR 
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO 

FINANCEIRA  PARA A CONCESSÃO DA 

RODOVIÁRIA DE RURÓPOLIS 

 
 

1. APRESENTAÇÃO

  

 
Em atendimento à aprovação da Lei Complementar Municipal nº 004/2021, que autoriza a outorgar, 

mediante a imposição de encargos, a CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA 

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS/PA, mediante licitação, na modalidade Concorrência Pública, à 

pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, em 

conformidade com o disposto no artigo 175 da Constituição Federal e nas Leis Federais n° 8.987, 

de 13/02/95 e  nº 8.666, de 21.06.93, apresentamos o Estudo de Viabilidade Econômico Financeira 

da Rodoviária de Rurópolis. 
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2. REMISSAS FINANCEIRAS

  

 
Segundo o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), guia de conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos, “premissas são fatores associados ao escopo do projeto que, para fins  

de planejamento, são assumidos como verdadeiros, reais ou certos, sem a necessidade de prova ou 

demonstração”. 

 

No desenvolvimento deste estudo, foram aplicadas premissas para os seguintes temas: 

 
a) Fluxo de Caixa Livre; 

b) Tributação; 

c) Depreciação e Amortização; e 

d) Outorga. 

 

Cabe destacar que estas premissas resultam em três indicadores que conduzem à avaliação de 

projetos ou negócios, mostrando serem viáveis ou inviáveis. 

 

A experiência de investimentos em projetos no Brasil e no mundo, e os livros de finanças, 

recomendam que a decisão deva ser feita sob a ótica destes três indicadores, chamados de 

indicadores de viabilidade econômico-financeira, que são: 

 

a) VPL - Valor Presente Líquido; 

b) TIR - Taxa Interna de Retorno; e 

c) Payback. 

 
Identifica-se, na prática, que a decisão não deve ser baseada em um ou dois indicadores de 

viabilidade, tendo em vista, que o índice de sucesso dos investimentos é maior, quando é feita uma 

análise conjunta destes três indicadores, como mostra a Figura 2-1. 

Figura 2-1: Indicadores de Viabilidade Econômico-Financeira de um Projeto 

 

Elaboração: PGM, 2022 
 

2.1.  Fluxo de Caixa Livre 

https://robsoncamargo.com.br/blog/PMBOK
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O fluxo de caixa livre é um indicador essencial para saber qual é a liquidez da empresa, e também 

é entendido como o montante disponível em caixa, considerando os investimentos financeiros e as 

necessidades de capital de giro que o negócio possui. 
 

O cálculo padrão para chegar a esse resultado está na Tabela 2.1-

1. Tabela 2.1-1: Cálculo padrão para encontrar o Fluxo de Caixa 

Livre 

Fluxo de caixa operacional bruto = + Receitas - Custos e Despesas - Investimentos 

Fluxo de caixa = - Juros - Tributos 

Fluxo de caixa = - Depreciação - Amortização 

Fluxo de Caixa 

Livre 
Elaboração: PGM, 2022. 

É sobre o Fluxo de Caixa Livre, que são calculados os indicadores de VPL, TIR e Payback. 
 

2.2.  Regime Tributário e Alíquotas 

O regime tributário adotado pelo modelo foi o Lucro Real, em virtude da receita bruta projetada 

para a concessão. Deste modo, as seguintes alíquotas foram consideradas: 

 

a) Programa de Integração Social (PIS), de 1,65%; 

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), de 7,60%; 

c) Imposto sobre Serviços (ISS), de 5,0%; 

d) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), de 25,0%; e 

e) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 9,0%. 
 

2.3.  Depreciação e Amortização 

Depreciação, no conceito contábil é a: 

 
a) Perda de valor de coisas materiais pelo desgaste; 

b) Perda da utilidade pelo uso; 

c) Obsolescência; e 

d) Ação da natureza. 

 

Alguns bens que sofrem depreciação: 

 
a) Computadores; 

b) Máquinas; 

c) Equipamentos; 

https://saiadolugar.com.br/capital-de-giro-ebook-gratuito/
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d) Veículos; 

e) Edifícios; e 

f) Entre outros. 

 
Por esse motivo, justifica-se os reinvestimentos. 

 
Amortização, na contabilidade, é a desvalorização de bens de uma empresa que não são 

materiais, como: 

 

a) Pontos comerciais; 

b) Licenças de softwares; 

c) Dentre outros. 

 
O cálculo consiste em utilizar o valor do investimento e dividir pelo tempo de vida útil. 

 

2.4.  Capital de Giro (NIG) 

Capital de giro é a quantidade de recursos financeiros necessários para uma empresa desempenhar 

suas funções, e são, portanto, os bens que a empresa possui e que podem ser transformados em 

capital dentro de um curto prazo, garantindo a sustentabilidade do negócio, podendo ser: 

 

a) Dinheiro em caixa; 

b) Saldo em conta bancária; 

c) Mercadorias; 

d) Aplicações financeiras, e 

e) Entre outros. 

2.5.  Outorga 

A outorga é paga pelo concessionário ao poder concedente, pelo direito de exploração do 

equipamento público ou área pública, sendo investimentos greenfield (ainda no papel) ou 

brownfield . 

2.6.  Taxa WACC (Custo Médio Ponderado do Capital - CAPM) 

Desenvolvido por Sharpe (1964) e Lintner (1965), o modelo de Custo de Capital Próprio – (Capital 

Asset Pricing Model - CAPM) continua sendo o modelo mais aplicado tanto em cursos de finanças 

como por gestores profissionais para estimar o custo do capital próprio. Isto pode ser verificado 

pelos relatos de Welch (2008), que conclui que cerca de 75,0% dos professores de finanças 

recomendam o uso do CAPM; e Graham e Harvey (2001), que fizeram um levantamento junto aos 

principais diretores financeiros chegaram ao resultado de que 73,5% dos inquiridos usam o modelo 

CAPM para o referido cálculo. (Metodologia de Cálculo da WACC Concessões Públicas – 

Ministério da Fazenda, 2018). 

 

A taxa WACC (em inglês Weighted Average Capital Cost) - Custo Médio Ponderado do Capital é 

a taxa de desconto, ou o valor do dinheiro no tempo, usada para converter o Fluxo de Caixa Líquido 
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Futuro em Valor Presente Líquido – VPL. A taxa WACC é a Taxa Mínima de Atratividade – TMA 

aceitável de retorno em um investimento. As variáveis que compõem a WACC8 constam na Tabela 

2.6-1. 

 

Tabela 2.6-1: Variáveis componentes da WACC 
 

Variáve

l 

Significado 

KE Custo de oportunidade do capital próprio 

KD Custo de oportunidade do capital de terceiros 

E Valor de mercado do capital próprio investido 

D Valor de mercado do capital de terceiros investido 

 

T 
Alíquota marginal de impostos incidentes sobre o resultado antes do 
imposto de renda e da contribuição social 

Elaboração: PGM, 2022. 

A WACC do projeto equivale ao custo financeiro do capital investido no projeto, portanto para um 

projeto ser considerado viável, a TIR deve ser maior do que a WACC, como demonstra a Tabela 

2.6- 2. 

Tabela 2.6-2: Avaliação entre a TIR e a WACC do projeto 

TIR 

do Projeto 
Avaliação 

WACC 

do Projeto 
Recomendação 

TIR < WACC não investir 

TIR = WACC não investir 

TIR > WACC investir 

 

Elaboração: PGM, 2022. 

 

Quanto maior for o intervalo entre a WACC e a TIR, mais atraente o negócio se torna para o 

investidor aplicar recursos financeiros. 

2.7.  Valor Presente Líquido – VPL 

O Valor Presente Líquido – VPL é o valor presente, resultado das receitas futuras menos 

investimentos (Capex) e futuros custos/despesas (Opex), tendo esses valores deduzidos a uma taxa 

de Custo Médio do Capital – WACC ou Taxa Mínima de Atratividade – TMA. 
 

2.8.  Taxa Interna de Retorno – TIR 

A Taxa Interna de Retorno – TIR, é a taxa de desconto que faz com que o Valor Presente Líquido 
– 

VPL de um projeto seja igual à zero. 

                                                   
8 O cálculo da WACC é dado por: WACC = (E/D+E)*KE + (D/D+E)*(1-T)*KD 
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A TIR é um dos indicadores de viabilidade fundamentais para análises de retorno de projetos ou 

valoração de empresas (valuation), mas deve ser utilizada junto ao VPL e ao Payback. 
 

2.9.  Payback - Indicador de Viabilidade 

O Payback refere-se ao tempo que um investimento leva para pagar o seu investimento inicial. 

Quando o payback é calculado sem descontar os fluxos de caixa futuros, então é chamado 

de payback simples. Quando o cálculo utiliza uma taxa de desconto – WACC, então é chamado de 

período de payback descontado. 

 

O Payback ocorre no Break Even Point entre Receitas e Investimentos + Custos, conforme exposto 

na Figura 2.9-1. 
 

Figura 2.9-1: Relação entre receitas e custos – Break Even Point 
 

 
Elaboração: PGM, 2022. 

 

3. CENÁRIO – NOVA RODOVIÁRIA DE RURÓPOLIS

  

 
O Cenário foi constituído a partir da concepção de uma Nova Rodoviária em Rurópolis, 

localizada em uma área institucionail, com acesso à infraestrutura viária e de serviços básico. 

Deste modo, o cenário é baseado na construção de um novo terminal. 

 

Localizada em área pública já desafetada e unificada, compreendendo o Imóvel Urbano 

constituído do Lote nº 01 da Quadra n° 300, com área total de 12.049,75 m2 (DOZE MIL, 

QUARENTA E NOVE METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS QUADRADOS) e 

Perímetro de 450,18 metros. 

Com os seguintes limites e confrontações:  

Norte — com a Rua Rotary;  

Sul — com a Rua Projetada;  
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Leste — com a Rua do Aeroporto; e  

Oeste — com a Avenida Perimetral Norte. 

Localizado na Avenida Perimetral Norte, s/n, Aeroporto, nesta cidade de Rurópolis, Estado do 

Pará, com as seguintes coordenadas geográficas: 04°05'31.77" S e 54°54'45.05" W.  

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO:  

PARTINDO-SE DO M-04, COM COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE S= 04° 05' 31.77" 

SUL E W= 54° 54' 45.05" OESTE, COM AZIMUTE AZ= 328° 35' 31.16" E DISTÂNCIA DE 

88,00 m, CHEGA-SE AO M-01. DESTE, COM AZIMUTE AZ= 55° 48' 13.42" E DISTÂNCIA 

DE 137,09 m, CHEGA-SE AO M-02. DESTE, COM AZIMUTE AZ= 148° 35' 31.16" E 

DISTÂNCIA DE 88,00 m, CHEGA-SE AO M-03. DESTE, COM AZIMUTE AZ= 235° 48' 

13.42" E DISTÂNCIA DE 137,09 m, CHEGA-SE AO M-04, PONTO INICIAL DA 

DESCRIÇÃO DESTE PERÍMETRO. CONFRONTAÇÕES: NORTE: COM A RUA 

ROTARY; SUL: COM A RUA PROJETADA; LESTE: COM A RUA DO AEROPORTO; 

OESTE: COM A AVENIDA PERIMETRAL NORTE. 

 

Figura 4-1: Localização da Nova Rodoviária de Rurópolis 

 

Elaboração: IDMR, 2022. 

4.1.Receitas 

A Tabela 4.1-1 apresenta a distribuição dos principais grupos de receitas tarifárias e não tarifárias 
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projetadas para a Nova Rodoviária de Rurópolis. Os tópicos seguintes trazem o descritivo das 

premissas de cada item. 

 

Tabela 4.1-1: Resumo dos principais grupos de receitas na Nova Rodoviária de Rurópolis 

 

Período 
Taxa de 

Embarqu

e 

Locação 

comercial 
Mídia 

Guarda- 

Volumes 

Estaciona

- 

mento 

Total 

Ano 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Ano 2 R$ 275.706,62  R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 3 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 4 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 5 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 6 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 7 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 8 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 9 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 10 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 11 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 12 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 13 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 14 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 15 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 16 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 17 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 18 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 19 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 20 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 21 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 22 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 23 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 24 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 25 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 26 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 27 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 28 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 29 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Ano 30 R$ 275.706,62 R$ 667.440,00 R$ 45.955,35 R$ 4.500,00 R$ 27.900,00 R$ 1.021.501,97 

Elaboração: PGM, 2022. 

 

4.1.1. Receita operacional 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

Para a simulação das receitas operacionais, provenientes da cobrança de taxas de embarques, foi 

adotada como premissa a manutenção de 92.519 passageiros embarcados por ano, com tarifa 

média9 de R$ 2,29 (Transporte intermunicipal convencionado de longas distâncias-Trechos 

superiores a 200 km’s) e R$ 3,68 (Transporte interestadual) distribuídos conforme simulado na 

Tabela 4.1.1-1. 

 
 

Tabela 4.1.1-1: Tarifas por faixa de distância, número de embarques e receitas estimadas 

Tipo de tarifa 
Número de 

embarques 

Tarifa de 

referência 
Receita anual 

Intermunicipal  70.000 R$ 2,29 R$ 160.300,00 

Interestadual 22.519 R$ 3,68 R$ 82.868,92 

Total 92.519 R$ 2,9810 R$ 275.706,62 

Elaboração: PGM, 2022. 

 

 

4.1.2. Receita acessória 

Entre as principais atividades acessórias exploradas pelos terminais rodoviários, foram 

diagnosticadas as seguintes possibilidades de geração de receitas: 

 

a) Locação comercial; 

b) Mídia; e 

                                                   
9 RESOLUÇÃO ARCON-PA N° 05, DE 01 DE JULHO DE 2019 - Agência de Regulação e Controle de 

Serviços Públicos 

do Estado do Pará – ARCON-PA - DIÁRIO OFICIAL Nº 33.908 de 01 de julho de 2019. 
10 Valor Médio 
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c) Guarda-volumes. 

 

Os Quadros 4.1.2-1 e 4.1.2-2 exibem as premissas adotadas para a composição das receitas 

acessórias da locação comercial, do estacionamento e de mídia 

 

Quadro 4.1.2-1: Premissas das receitas de locação comercial 

Elaboração: PGM, 2022. 
 

Quadro 4.1.2-2: Premissas das receitas de mídia e publicidade 

 

Itens Dimensão (LxA) Unidades 
Valor 

unitário 

mensal 

Taxa de Vacância 

Painel estático I 0,73m x 1,12m 5 R$ 628,90 50,0% 

Banner 1,70m x 2,5m 1 R$ 1.590,81 50,0% 

Painel estático II 0,41m x 0,61m 3 R$ 209,70 50,0% 

Painel estático III 2,18m x 1,09m 1 R$ 1.258,50 50,0% 

Painel luminoso 2,47m x 1,22m 1 R$ 2.306,80 50,0% 

Outdoor 9,0m x 3,0m 1 R$ 980,00 40,0% 

Elaboração: PGM, 2022. 

 

Para as receitas com guarda-volumes, foi considerada: 

 
a) Taxa por diária de R$ 5,00; e 

b) Média de 75 diárias por mês. 
 
 

4.2.Opex 

A Tabela 4.2-1 apresenta os principais grupos de despesas projetados para a operação da Nova 

Rodoviária de Rurópolis, que serão detalhados a seguir. 

 

Tabela 4.2-1: Resumo dos principais grupos de despesas da Nova Rodoviária de Rurópolis (em 

R$ 1,00) 

 

Período 

 

Custo 

de 

pessoal 

 

Manutenção 

predial 

 

Serviços 

Públicos

¹ 

Materiai

s de 

consumo 

Adm. 

Central 

e outros 
serviços 

 

Total 

Itens QUANT Valores de referência Receita Ano 

ABL 618 m² 

Valor estimado de locação Guichês (4 m²) 10 R$ 1.212,00/UN R$ 145.440,00 

Valor estimado de locação Lojas (15 m²) 25 R$ 1.500,00/UN R$ 450.000,00  

Valor estimado de locação Lanchonetes (18 m²) 03 R$ 2.000,00/UN R$ 72.000,00  

Valor estimado de locação Restaurante (150 m²) 01 R$ 6.000,00/UN R$ 72.000,00 

Receita anual com locação comercial R$ 667.440,00  
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Ano 1 0,00 0 0 0 0 - 

Ano 2 0,00 0 0 0 0 - 

Ano 3 559.968 15.893 93.000 7.600 47.948 721.410 

Ano 4 559.968 15.893 93.000 7.600 48.858 722.319 

Ano 5 559.968 15.893 93.000 7.600 49.313 722.774 

Ano 6 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 7 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 8 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 9 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 10 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 11 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 12 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 13 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 14 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 15 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 16 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

 
Período 

 

Custo 

de 

pessoal 

 

Manutenção 

predial 

 

Serviços 

Públicos

¹ 

Materiai

s de 

consumo 

Adm. 

Central 

e outros 
serviços 

 
Total 

Ano 17 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 18 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 19 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 20 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 21 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 22 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 23 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 24 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 25 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 26 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 27 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 28 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 29 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Ano 30 559.968 15.893 93.000 7.600 49.767 723.229 

Elaboração: PGM, 2022. 

¹ Serviços Públicos: Água e esgoto R$ 50 mil; Energia elétrica R$ 40 mil e Telefonia R$ 3 mil. 

 

4.2.1. Custo de pessoal 

A Tabela 4.2.1-1 apresenta a síntese de despesas projetadas com pessoal por cargo ocupado. Os 

valores consideraram os pisos salariais das categorias e seus benefícios. 

 

Tabela 4.2.1-1: Custo de pessoal estimado para operação da Nova Rodoviária de Rurópolis 
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Função 
Número de 

empregados 

Salári

o 

mensal 

Salário mensal 

com encargos e 
benefícios 

 

Custo mensal 

 

Custo anual 

Gerência 1 R$ 3.678,37 R$ 6.621,07 R$ 6.621,07 R$ 79.452,79 

Assistente 

Administrativo 
1 R$ 1.549,17 R$ 2.788,51 R$ 5.577,01 R$ 66.924,14 

Fiscal de plataforma 4 R$ 1.550,54 R$ 2.790,97 R$ 11.163,89 R$ 133.966,66 

Auxiliar de limpeza 3 R$ 1.384,80 R$ 2.492,64 R$ 7.477,92 R$ 89.735,04 

Auxiliar de serv. gerais 1 R$ 1.384,80 R$3.738,64 R$ 2.492,64 R$ 29.911,68 

Vigilante diurno 2 R$ 2.166,54 R$ 3.899,77 R$ 7.799,54 R$ 93.594,53 

Vigilante noturno 2 R$ 2.491,52 R$ 4.484,74 R$ 8.969,48 R$ 107.633,71 

Elaboração: PGM, 2022. 

Custo do posto de trabalho para vigilância desarmada, com carga horária 12x36. 

 

4.2.2. Manutenção predial 

Os custos com manutenção predial foram estimados para suprir: 

a) Mão de obra; e 

b) Materiais e equipamentos de manutenção. 

 

O valor foi estimado com base no custo do m² de área construída no terminal, de R$ 7,50/m² por 

ano. 

 

4.2.3. Serviços públicos 

Com o parâmetro de outras rodoviárias e com a premissa de passar a cobrar pelo uso de energia 

elétrica e água dos lojistas, atualmente incorporado no valor do aluguel, as despesas anuais com 

serviços públicos foram estimadas em: 

 

a) Energia elétrica; 

R$ 40.000,00/ano 

b) Água e esgoto; 

R$ 50.000,00/ano 

c) Telefonia. 

R$ 3.000,00/ano 

4.2.4. Material de consumo 

Os custos com material de consumo foram estimados para suprir: 

 
a) Materiais de limpeza; 

b) Materiais de consumo; 

c) Materiais de escritório; e 

d) Uniformes. 

 

Estas despesas foram estimadas em R$ 7.600,00/ano. 
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4.2.5. Administração central e outros serviços 

Os com outros serviços foram estimados para suprir: 

a) Custos da administração central; 

▪ 2% sobre o faturamento bruto 

b) Seguro das instalações do terminal; e 
▪ R$ 3.721,99/ano 

c) Demais serviços: 

▪ Jardinagem 

▪ Comunicação 

▪ Impressos 

▪ Outros 

Para os demais serviços, foram estimados gastos de R$ 4.000,00/ano. 

4.2.6. Outorga 

Não aplicável. 

 

4.2.7. Ressarcimento de estudos 

Não aplicável. Estudo feito pela Procuradoria Geral do Município. 

 

4.2.8. Regime tributário 

O regime tributário adotado pelo modelo foi o Lucro Presumido, em virtude da receita bruta 

projetada para a concessão. Deste modo, as seguintes alíquotas foram consideradas: 

 

As seguintes alíquotas foram adotadas durante o modelo de Lucro Presumido: 

 
a) Programa de Integração Social (PIS), de 0,65%; 

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), de 3,0%; 

c) Imposto sobre Serviços (ISS), de 5,0%; 

d) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), de 15,0% mais adicional de 10,0%; e 

e) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 9,0%. 

4.2.9. Capex 

Para o dimensionamento dos custos associados à construção de um novo terminal rodoviário, 

primeiramente foram considerados os dimensionamentos mínimos necessários de acordo com o 

fluxo de embarques e desembarques projetados. 

 

A Tabela 4.2.9-1 apresenta o dimensionamento das principais estruturas da Nova Rodoviária de 

Rurópolis, conforme a planta referencial. 

 

Tabela 4.2.9-1: Dimensionamento das principais estruturas da Nova Rodoviária de Rurópolis 

Espaço Descrição 

1 - Área edificada 2.309,60 m² 
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2 - Área Comercial (lojas) 579 m² 

3 - Área de Guichês (venda de passagens) 40 m² 

4 - Número de Plataformas 24 Plataformas 

5 - Vagas de estacionamento para veículos 36 vagas 

6 - Vagas de estacionamento para Motos 12 vagas 

7 - Vagas de estacionamento para taxi/aplicativos 4 vagas 

8 – Vagas estacionamento Moto-Táxi 20 vagas 

9 – Vagas Bicicletário 15 vagas 

10 - Vagas de estacionamento para ônibus 10 vagas 

11 - Área do Pátio de Manobras 2.281 m² 

12 - Área para circulação de veículos 613 m² 

13 - Área de Embarque e Desembarque 3521 m² 

Elaboração: PGM, 2022. 

As premissas dos investimentos necessários para o novo terminal foram lastreadas no custo de 

edificação de equipamentos similares e totalizaram R$ 23,9 milhões. 

4.2.10. Estimativas de Custos  
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4.2.11. Conclusão da análise 

A partir dos resultados financeiros alcançados, considerando as estimativas de receitas e estimativas 

de custos, conclui-se que há viabilidade para a concessão de um Novo Terminal Rodoviário. 

 

Rurópolis/PA, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

RENATO FERREIRA DE BARROS NETO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Assessor Jurídico Geral 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

1. APRESENTAÇÃO: 

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as principais características 

técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada na CONSTRUÇÃO DO 

TERMINAL INTERMUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS NO ESTADO DO PARÁ, a construção do 

novo terminal intermunicipal tem por objetivo melhorar a questão da infraestrutura de 

mobilidade em relação a atual rodoviária, que funciona atualmente em um prédio particular em 

condições não adequadas para o funcionamento de um serviço rodoviário, visando iniciativas 

que melhoram a qualidade de vida e ampliam o acesso de cidadãos a atividades para embarque 

e desembarque dos passageiros ou cargas. 

Tal documento relata e define integralmente o Projeto Arquitetônico Básico e suas 

particularidades, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos 

usuários, como dos funcionários da empresa contratada. Constam do presente memorial 

descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos arquitetônico, com suas 

respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de 

leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos 

por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços 

públicos. 

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos constituintes 

que nortearam o Projeto básico arquitetônico, bem como apresenta as especificações e 

procedimentos adequados à sua boa execução, sendo a leitura deste, obrigatória por parte do 

responsável pela execução dos serviços, por ser um complemento do projeto básico. 

2. OBJETO DA PROPOSTA 
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O município de Rurópolis localizado no estado do Pará, segundo dados do IBGE 

população estimada é de 52.473 habitantes no ano de 2021 e a população no último censo 

realizado em 2010 é de 40.087 habitantes.  

Considerando a necessidade da melhoria de estrutura para o transporte de pessoas, se 

faz necessário a construção de um terminal intermunicipal em Rurópolis/PA, motivando o setor 

de turismo e a economia local, ao qual a estimativa anual das empresas atuantes no terminal 

intermunicipal, referente aos embarques de passageiros do ano de 2021, foram contabilizados 

94.519,00 passageiros. 

Este memorial apresenta o estudo para CONSTRUÇÃO DO TERMINAL 

INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS, situado na Avenida Perimetral 

Norte, S/N. Desse modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a serem alcançadas com 

esta construção no local, cuja execução deverá seguir o Projeto Arquitetônico e 

complementares, para que os usuários dos transportes intermunicipais e interestaduais tenham 

plena capacidade de transitar em um local com autonomia e segurança.  

O empreendimento do novo terminal intermunicipal possui uma área total de 

aproximadamente 13121,61m², será integrado na área conhecida anteriormente por aeródromo 

sendo parte de um complexo com rodoviária, praça de eventos e escola, a construção do 

terminal prevê um amplo estacionamento para veículos de passeio com áreas verdes (canteiros), 

área para mototáxi e para estacionar motos, entre o estacionamento e a edificação do terminal 

haverá uma pista dupla para circulação de veículos, a localização do pátio de manobras e do 

estacionamento para ônibus intermunicipais será nos fundos da implantação, está previsto uma 

área para futura ampliação do terminal e estacionamento, este estacionamento terá acessos de 

entrada e saída independentes. A edificação principal compreende setores como: 

administrativo, estabelecimentos comerciais, serviço e de apoio (psicossocial, segurança e 

médico). 

A CONSTRUÇÃO consiste na ação de construir e dar forma a algo, iniciando a partir 

de um projeto ou plano previamente elaborado, assim, o projeto prevê a CONSTRUÇÃO DO 

TERMINAL INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS voltado para atividades 

que envolvam o embarque e desembarque de passageiros e cargas de forma cômoda, 
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evidenciando a segurança sem quaisquer risco na circulação de passageiros, mototaxistas, 

motoristas, pedestres e colaboradores envolvidos no funcionamento apropriado do terminal, 

respeitando e empregando as diretrizes de acessibilidade, desenvolvendo um projeto 

arquitetônico com espaços adequados que garantam a melhoria do que é visto na atual 

rodoviária, solucionando deficiência básicas como acessibilidade, local para armazenagem e 

guarda de bagagens ou pertences de forma temporária, na circulação próximo ao posto policial 

será instalado caixas eletrônicos sem prejudicar a circulação dos usuários que transitam no 

terminal, um setor para achados e perdidos para receber objetos ou documentos encontrados 

por terceiros sendo posteriormente entregue aos devidos donos, prevendo ainda pontos de água 

para bebedouros distribuídos pelo prédio, 10 guichês para venda de passagem, dispondo de um 

local reservado para instalação de telefones públicos, estes e outros pontos foram de suma 

importância na concepção do projeto arquitetônico contribuindo na estruturação do município 

através de uma infraestrutura voltada a mobilidade urbana intermunicipal, garantida por 

sistemas integrados de ônibus. 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou 

serviços de engenharia, o referido objeto é classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde 

inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do programa 

de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboração do 

anteprojeto com apresentação de um layout. A confecção do projeto executivo com elaboração 

de detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro, deverão ser realizados após aprovação do estudo preliminar. 

4. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO  

Para a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram considerados alguns 

parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das 

melhores condições como: 
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Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia do terreno e 

etc.;  

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à insolação, 

permitindo ventilação e iluminação natural;  

Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em 

função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários 

outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativa ao 

conforto dos usuários;  

Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 

dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção do 

edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características 

mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;  

Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas 

características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, 

sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influencia no escoamento das 

águas superficiais;  

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com relação 

aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto;  

5. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A obra de CONSTRUÇÃO DO TERMINAL INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO 

DE RURÓPOLIS, será executada no terreno cuja coordenadas Geográficas: 4º 5'29.41" S e 54º 

54' 44.85" W, o Terminal Intermunicipal está situado na Avenida Perimetral Norte entre 

Avenida Rotary e rua projetada, S/N, Bairro Aeroporto, CEP 68.165-000, Município de 

Rurópolis no estado do Pará.  

6. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

O Terminal Intermunicipal é visto como um dos empreendimentos contribuinte na 

economia do município de Rurópolis, sua implantação acarreta um espaço de embarque e 

desembarque sem prejudicar o tráfego de veículos nas vias urbanas circunvizinhas. Atualmente, 
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funciona em um prédio não projetado para funcionar um terminal, sendo então uma edificação 

improvisada, não constando vias delimitadas para veículos, principalmente ônibus, ou orgãos 

governamentais, sem existência de locais de apoio como achados e perdidos, guarda-volumes 

e outros necessários em um terminal intermunicipal, nos guichês das empresas de transportes 

de pessoas e cargas não dispoem de um local adequado para a espera dos passageiros, com 

exceção de apenas uma empresa em relação às 6 empresas de transportes que atuam no local, o 

projeto prevê áreas que solucionem tais quesitos. 

As fotos exibidas no relatório fotográfico, parte integrante do Projeto Básico, 

demonstram as condições reais do lote a ser construído o terminal Intermunicipal. 

O projeto prevê uma construção em formato “U”, aos fundos estará o estacionamento 

dos ônibus com capacidade para mais de 20 veículos incluso pátio de manobras, as edificações 

deverão ser em alvenaria de tijolos cerâmicos, estruturas em concreto armado, laje em concreto, 

a cobertura será uma estrutura independente da edificação com telha termoacústica sobre 

estrutura metálica com calha metálica em aço, janelas em vidro temperado, a maioria das portas 

serão em madeira de lei, já as portas das lojas serão de enrolar manual, paredes externas 

revestidas em pastilhas de porcelana e pisos internos serão revestidos com porcelanato.  

A técnica construtiva adotada na obra de reforma é simples, adotando materiais 

facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.  

7. DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

7.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA: 

Para início dos serviços da obra deverá ser administrada por Engenheiro Civil e um 

Encarregado Geral. Para a execução de serviços específicos será providenciada a visita de 

Engenheiros Eletricistas, Mecânicos e outros que se fizerem necessários, pertencentes ao 

quadro da CONTRATADA ou sob contrato de trabalho temporário e sem custo adicional para 

o CONTRATANTE. 

7.2. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Para autorização de construções do início ao fim da obra, deve estar previsto serviços 
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sobre licenciamento e taxas da obra, este documento é obrigatório em obras e serviços de 

construção e outros.  

Deverá ser instalada uma placa de obra indicando nome e dados de contato do 

profissional ou da empresa contratada, sendo mantida em local visível e em condições legíveis, 

para o devido armazenamento dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra deverá 

ser executado um barracão/ almoxarifado, a contratada deve prever entrada provisória de 

energia elétrica e de abastecimento de água fria, para aumentar a segurança da obra tanto em 

relação aos materiais de construção quanto dos pedestre, faz-se necessário uma vedação 

provisória de tapume em chapa de madeira.  

A permanência desses serviços deverá ser provida durante toda a obra, com finalidade 

de certificar-se da legitimidade e/ou garantir condições adequadas para o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos profissionais envolvidos na obra, como é o caso do barracão. É 

imprescindível a limpeza do terreno, na retirada de resíduos e de algumas vegetações. Sendo 

também executado a locação da obra na transferência dos dados e medidas do projeto para o 

terreno, por ser uma nova construção. 

7.3. MOVIMENTO DE TERRA: 

Considera regularizar as superfícies do terreno com motoniveladora com material de 

empréstimo, realizando assim nivelamento do lote de grande escala e de forma rápida, 

reduzindo o tempo de execução da terraplenagem. 

Após todos serviços para nivelamento do solo, e após locação da obra será realizado 

escavação manual e mecânica para posteriormente locar a infraestrutura/ fundação do terminal, 

inclusive a superestrutura da cobertura, reaterro e aterro deverão preencherão a escavação onde 

não foi locado vigas baldrames ou blocos de fundação, um material usado em reaterro será o 

próprio originado da escavação já o aterro deverá ser com solo argilo-arenoso, a base das vigas 

baldrames e dos blocos de fundação/ sapatas deverão ter uma camada de lastro em concreto 

magro, sua espessura será determinada conforme projeto estrutural o qual considerará valores 

das sobrecargas que o lastro estará sujeito, portanto, sua espessura dependerá do local de 

designo. 
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7.4. IMPERMEABILIZAÇÃO: 

Tanto laje quanto infraestrututa receberão camadas de impermeabilizante impedindo 

ações da água ou quaisquer fluidos assegurando a integridade física dos elementos estruturais 

de aço e em concreto. 

Nas superficies externas, até determinada altura, o material a utilizar será argamassa 

polimérica composto por cimento, aditivos, agregados e polímeros formando um material 

impermeabilizante, será aplicado na fachada, banheiros, cozinhas, depósitos com tanque de 

lavar. 

Em lajes de concreto (face superior), vigas baldrames e blocos de fundação/ sapatas, foi 

optado aplicar emulsão asfáltica ou tinta asfáltica, devido sua fácil aplicação, baixo custo, 

indicado para superficies que sofrem ações da chuva e é geralmente aplicado em elementos 

estruturais como em estruturas em contato direto com o solo (infraestrutura). Evitando 

infiltrações e criando uma camada superficial de alta aderencia e de elevada resistência à 

ataques quimícos. 

Antes de aplicar quaisquer das soluções impermeabilizantes citadas acima,observar se 

as superficies estão limpas, secas, issentas de residuos de construidos como algum tipo de pó, 

impurezas, pedaços metalicos e outros, tais questões comprometem a aderência dos materiais e 

acarretam falhas.  

7.5. FUNDAÇÕES: 

As fundações devem ser dimensionadas de acordo o solo do terreno a aplicar o projeto, 

conforme normas vigentes sobre fundações, executada em concreto armado com resistência 

equivalente a sobrecarga a qual estará sujeita, como citado antes, todos os elementos precisarão 

ser impermeabilizados. 

As fundações em concreto armado das construções em alvenaria deverão ser executadas 

obedecendo o projeto fornecido pelo calculista responsável, é previsto fundação mais profunda 

que suportem as cargas dos pilares ou de superestrutura da cobertura, considerar as camadas de 

leito para execução do asfalto e de outros pisos externos. 

 O responsável calculista deve observar a necessidade de aterro e reaterro ao redor de 
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onde for escavado na locação da infraestrutura, os materiais precisam estarem issentos de 

sedimentos orgânicos e serem devidamente compactados. 

7.6. URBANIZAÇÃO: 

Na urbanização compreenderá o serviço de calçamento em concreto no em torno do 

empreendimento e no interior, o concreto ao ser lançado deverá ser contido por meio-fio e 

sarjeta, também a execução de sarjetão onde houver cruzamentos de ruas evitando a erosão do 

asfalto, executados para coletar e encaminhar águas, como solução de drenagem superficiais, e 

encaminhadas até outros dispositivos de drenagem tipo boca de lobo. 

 A composição da paisagem contempla delimitação de áreas verdes por intermédio de 

canteiros, sempre optando por vegetações correspondente as espécies regionais ou que já estão 

adaptadas a região do presente projeto, podendo variar entre arbustos e árvores de pequeno ou 

médio porte, em torno do empreendimento e/ou distribuídas pelos canteiros do estacionamento 

frontal. 

Haverá 02 estacionamentos frontais para veículos de passeio, segundo com 

pavimentação em piso drenante, ou seja, piso intertravado, com capacidade para 44 vagas 

(total), destas vagas, 12 serão para estacionar táxis, sendo delimitada por marcações em ângulo 

de 45° permitindo dinamismo ao entrar nas vagas ou ao sair dela,  com 02 acessos de entrada e 

um de saída em cada estacionamento frontal, com calçamento contornando o estacionamento 

frontal. Estão previstos 02 estacionamentos coberto para mototáxi com capacidade para 20 

motos (total) e bancos para acomodar os usuários dos serviços de mototáxi. 

Ao centro haverá um calçamento em piso cimentado com acabamento em pintura 

acrílica para o acesso principal dos pedestres, com bordas contornadas por meio fio e sarjeta, 

não necessário sarjeta em torno dos canteiros, a interligação desse estacionamento com a 

edificação principal poderá ser realizada por três faixas elevadas, elas devem ser executadas 

conforme recomendações sobre acessibilidade, evitando desníveis acentuados ou 

desnecessários, sendo composto por uma área plana elevada e rampa de transposição para 

veículos, está faixa elevada será construída sobre a pista de mão dupla entre a edificação e o 

estacionamento. 
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Ao lado da edificação principal (terminal intermunicipal) existirão estacionamentos 

paralelos ao calçamento externo, para atender a demanda de clientes das lojas laterais do 

terminal ou até mesmo do terminal, com capacidade para 13 vagas (totais).  

7.7. ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS E PÁTIO DE MANOBRAS 

O estacionamento e pátio de manobras para transportes intermunicipal ou interestadual 

deve possuir pavimentação resistente, sendo analisado a principal questão de um material que 

requeira pouca manutenção não sofrendo constantes deformações, devido ser considerado um 

local com tráfego médio e com alta permanência de veículos pesados, tal material deve garantir 

durabilidade para o meio ao qual será inserido. 

Podendo ser pavimentado com material rígido como é o caso da pavimentação de 

concreto ou com material flexível como o asfalto, respeitando sempre as camadas de subleito, 

sub-base, base e revestimento, conforme o sugerido pelo fornecedor do material a ser adotado. 

Sendo optado a alternativa de asfalto. 

Foi previsto a existência de plataformas de embarque e desembarque, assegurando e 

delimitando a circulação de forma segura dos passageiros entre os veículos, entre cada vaga 

onde serão estacionados os ônibus, esta deve ser pavimentada com piso de alta resistência tipo 

korodur ou piso em concreto, recomendados para locais de tráfego intenso de pessoas ou para 

carrinhos de bagagens/cargas, sendo contido por meio fio e sarjeta. Com aproximadamente 20 

vagas, foi dimensionado um amplo pátio de manobras para os ônibus que estiverem de saída 

não atrapalharem ou chocarem em outros ônibus, reduzindo a possibilidade de acidentes, 

lembrando que a existência desse pátio otimizará o fluxo dos ônibus e o tempo consumido por 

possíveis interrupções no tráfego dos ônibus no estacionamento.  

Haverá ainda uma pista dupla com dois acessos laterais independentes para entrada e 

saída dos transportes, com acesso pela Rua Rotary e Rua Projetada, sem interferir o fluxo 

interno ou das ruas/ avenidas laterais ao empreendimento. 

O controle de acesso dos transportes ou de pessoas será realizado por agentes de 

vigilância ou segurança, sendo abrigado nas guaritas localizadas nos dois acessos laterais do 

estacionamento, se protegendo contra intempéries e mantendo sua integridade física, além de 
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controlar o fluxo dos veículos, a guarita terá visor de vidro temperado fixo para identificação 

dos veículos ou pessoas e ainda janelas de correr em vidro temperado na cor verde, com 

espessura adequada para esse tipo de edificação/ ambiente, a cobertura será em platibanda com 

estrutura em madeira pontaletada e telhamento em telha de fibrocimento e laje em concreto, 

como solução de forro.  

7.8. TERMINAL INTERMUNICIPAL (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL) 

Esta edificação será destinada a atender diferentes setores, como: administrativo, 

estabelecimentos comerciais, serviço e de apoio (psicossocial, segurança e médico). 

Após o hall de entrada entre as lojas da fachada frontal haverá o balcão de informações 

do tipo quiosque no centro do saguão de espera. 

7.9. SETOR ADMINISTRATIVO 

O acesso será restrito através de uma circulação central com lavatório em louça branca, 

essa circulação será para acessar as duas salas para administração e os dois lavabos feminino e 

masculino. Localizado no lado esquerdo da edificação, com portas em madeira de lei, as janelas 

serão em vidro temperado, haverá laje em concreto.  

A porta de acesso principal a esse setor será de abrir, em vidro temperado translúcido 

com espessura de 10 mm, composto por duas 2 folhas com mecanismo de mola hidráulica e 2 

folhas fixas, e puxadores em alumínio. Soleiras e peitoris serão em granito com espessura de 

2,0 cm. 

7.10. SETOR DE VENDAS OU ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

Corresponde a lojas, lanchonetes, restaurante e guichês para venda de passagem. 

Localizados na fachada principal, laterais e no centro do terminal.  

Cada loja possuirá uma área de 15,00 m², com portas de enrolar manual em aço 

galvanizado na altura de 2,40 m. Localizadas na fachada principal e na lateral esquerda, com 

laje pré-moldada para forro. 

As lanchonetes foram projetadas no centro da edificação principal, próximo aos guichês 

de venda, dispondo de área para atendimento com balcão e esquadria de enrolar manual, o 
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layout prevê assentos tipo banqueta com disponibilidade de serem fixos ou móveis, uma parede 

de 2,00 metros fará divisão entre os ambientes de atendimento e cozinha, as portas serão em 

madeira de lei. 

O restaurante possuirá um amplo salão para comportar cerca de 60 clientes sentados, 

com área de aproximadamente 149,94m², próximo ao salão haverá a churrasqueira conjugado 

com o atendimento ambos com balcão de atendimento, os quais darão acesso a uma ampla 

cozinha industrial com ilha para fogão, uma bancada em granito em formato “U”, com cubas 

de embutir, pela cozinha faz-se acesso a despensa e ao hall para serviço, que por sua vez faz 

acesso aos banheiros dos funcionários do restaurante.  

Havendo ainda dois lavabos feminino e masculino composto por sanitários e bancada 

de granito com cuba em louça branca, para uso de despejos provenientes do restaurante foi 

dimensionado um depósito de resíduos com 2 acessos independente não interrompendo o fluxo 

dos funcionários do restaurante. 

As portas de acesso principal do restaurante serão em vidro temperado na espessura de 

10,0 mm, com bandeira fixa e folhas tipo maxim-ar, as esquadrias serão predominantemente 

em vidro temperado de 6,0 mm, o hall de entrada dos funcionários terá elementos vazados em 

concreto do tipo cobogó, como solução para entrada de ventilação natural. Já na cozinha além 

das janelas tipo maxim-ar, foi previsto exaustor para remoção de gases ou vapores oriundos da 

cocção, no layout foi proposto juntamente do exaustor a instalação de uma coifa, removendo o 

ar quente e permanecendo com o ar mais fresco 

Na fachada principal do restaurante haverá uma floreira em alvenaria com revestimento 

cerâmico, próprio para paredes externas, em pastilha de porcelana com dimensão de 5 x 5 cm, 

em placas de 0,30 x 0,30 m, na cor verde, na altura de 0,50 m. 

Próximo ao restaurante será instalado telefones públicos com divisória entre eles, ao 

lado direito da edificação, em uma circulação entre restaurante e lojas da fachada frontal. 

Os 10 guichês para ponto de venda estarão localizados no centro da edificação em local 

de fácil acesso, em frente aos guichês haverá um saguão de espera, para a comodidade dos 

passageiros deverá ter assentos do tipo longarina para aguardarem seu horário de viagem. O 

acesso dos agentes de venda de passagem das empresas de transportes a esses guichês, será por 
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uma circulação de acesso restrito, podendo ser acessado pelo DML ou pela ante-sala. 

Para acessar as áreas de embarque e desembarque, o controle do fluxo de passageiros 

será realizado com auxílio de catracas de acesso do tipo semieletrônica com solenoide, em 

estrutura de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletroestática a pó, sua localização deve 

corresponder ao previsto em projeto, estando entre os guichês de venda. 

7.11. SETOR DE SERVIÇO 

O edifício prevê depósito para armazenagem ou estocagem de materiais de limpeza 

(DML) com tanque de lavar, depósitos, banheiros públicos feminino e masculino dispondo de 

banheiros para o público PCD.  

Serão dois banheiros públicos dispostos pelo terminal, incluso para o público PCD 

feminino e masculino, Wc feminino e masculino, sendo interligados por um hall de entrada 

central, estarão localizados próximo as lojas laterais e próximo a área de atendimento (guichês 

- lateral direita). 

Os acessos principais deverão ser com portas de madeira de lei, sendo a porta do 

banheiro PCD com chapa metálica e barras de apoio, as portas internas das cabines serão em 

alumínio tipo veneziana, sendo instaladas acima de 20 cm do piso acabado, as janelas serão em 

vidro temperado com espessura de 6,0 mm, recomenda-se que soleiras e peitoris possuam 

espessura de 2,0 cm. 

As bancadas com rodabancada e testeira reta, em granito com cubas ovais em louça 

branca, nos banheiros PCD o lavatório será suspenso em louça branca com barra de apoio nas 

laterais, com bacia sanitária para PCD sem furo frontal, ainda terão banco articulado/retrátil 

(banheiro PCD). 

Próximo as áreas laterais para embarque e desembarque estarão dois vestiários, feminino 

e masculino, contendo chuveiro, sanitários e lavatórios em louça branca, com divisória em 

granito tipo cabine entre os aparelhos/equipamentos sanitários, as portas externas serão madeira 

de lei e terão soleiras em granito, as portas internas das cabines serão em alumínio tipo 

veneziana, sendo instaladas acima de 20 cm do solo, as janelas deverão ser do tipo maxim-ar 

em vidro temperado de 6 mm.  
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7.12. SETOR DE APOIO 

Formado por ambientes voltados a atividades de assistência, proteção e para apoio aos 

usuários.  

O guarda volumes, possuirá um balcão em granito para atendimento, aos fundos haverá 

prateleiras ou estantes para guardar os volumes, bagagens ou pertences dos usuários do local, 

com acesso para a sala de achados e perdidos, composto por janelas em vidro temperado com 

espessura de 6,0 mm e porta principal em madeira de lei. Em frente estarão localizados os caixas 

eletrônicos para saque ou depósito de dinheiro. Totalizando uma área útil de 39 m². 

Os ambientes de assistência serão para comportar o juizado de menores servindo de 

atendimento psicossocial, posto de segurança pública como é o caso do posto policial, ambos 

com visor em vidro e com janelas envidraçadas. Para atendimento de assistência médica haverá 

um posto médico com lavatório. Cada ambiente terá área de 15,00m². Todos com porta em 

madeira de lei e janelas em vidro temperado de 6,0 mm de espessura. Soleiras e peitoris deverão 

ser em granito com 2,00 cm de espessura. 

7.13. REVESTIMENTOS E PISOS (TERMINAL INTERMUNICIPAL) 

Em todos os ambientes internos o piso escolhido a ser assentado foi o porcelanato 

retificado extra em placas de 45 x 45 cm, nas circulações e plataformas o piso deve ser do tipo 

korodur polido e resinado devido sua alta resistência, as juntas plásticas de dilatação 

melhorando o desempenho e durabilidade do piso korodur.  

Todas as paredes externas, exceto muro, serão revestidas com revestimento cerâmico, 

indicado em paredes externas, em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm com placas de 30 x 30 cm, 

nas cores oficiais do município de Rurópolis, predominantes na bandeira municipal: a cor verde, 

cor azul e a cor branca. As fachadas serão principalmente em pastilhas de cor azul. Como pode 

ser visto nas pranchas de Elevação. 

Já nas paredes internas utilizará pintura com tinta acrílica premium, devido apresentar 

uma durabilidade maior e cobertura assim agilizando sua aplicação, em acabamento acetinado 

na cor marfim ou em tons pastéis, possibilitando um toque de elegância nos ambientes com seu 

brilho discreto e sendo resistente à limpeza. 
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Paredes internas dos banheiros e vestiários deverão ser revestidas em revestimento 

cerâmico com placas tipo esmaltada extra, na cor branca, com dimensão de 20 x 20 cm. 

Todas as cores selecionadas são meramente sugestivas, podendo ser alteradas a 

conforme escolha da instituição responsável pela obra. 

7.14. COBERTURA 

Devido ao projeto exigir uma maior agilidade em sua execução e, requerer um sistema 

construtivo que proporcione caráter estético e leve, o sistema de cobertura precisava vencer 

grandes vãos então foi optado pela cobertura em estrutura metálica independente da estrutura 

da edificação principal (Terminal Intermunicipal). Sendo então um sistema construtivo 

difundido por sua facilidade construtiva e por fazer uso de técnicas construtivas convencionais 

e de pouca manutenção. 

O pórtico de entrada será composto por duas estruturas metálicas de tamanhos e alturas 

diferentes, em perspectiva superior possui vigas que formam um “X”, essas estruturas terão 

fechamento em chapa de ACM. 

A estrutura da cobertura para edificação principal, será composta por pilares metálicos 

de aproximadamente 5,00 metros, em formato “V”, contornando toda a edificação, com painel 

em perfil metálico permitindo um fechamento frontal da laje até a cobertura, na parte mais alta 

da cobertura terá abertura tipo Shed em vidro temperado, o painel metálico permitirá o 

aproveitamento da ventilação natural e o vidro proporcionará o proveito da iluminação natural, 

ocasionando uma economia enquanto iluminação na edificação. 

A sustentação da cobertura que estiver em balanço será feita por tirante ou cordoalhas 

de aço fixados em pilares laterais (exercendo a função de contenção da cabeça de ancoragem), 

o qual combina perfeitamente com a proposta de leveza nas estruturas da cobertura.  

Para telhamento da cobertura foi escolhido telhas termoacústicas por garantir conforto 

térmico e por ter uma inclinação mínima que permite o dinamismo da cobertura a ser 

executada.s as superfícies metálicas serão pintadas, mas primeiramente devem ser 

completamente limpas, seca, isenta de gorduras ou de quaisquer resíduos, a preparação da 

superfície pode ser realizada com jateamento abrasivo, eliminando possíveis camadas de 
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impureza, em seguida aplicado primer epóxi e posteriormente esmalte alquídico. 

7.15. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

O presente projeto requer instalação de sistema de proteção, prevenção e combate a 

incêndio. De acordo o IT-01 – instruções técnicas (parte I), o terminal intermunicipal é 

pertencente ao Grupo F, com divisão F-4, com risco alto de combustão por ser uma construção 

destinada principalmente a estacionamento. 

As medidas de segurança a serem aderidas contra incêndios e emergências, são 

referentes aos controles do crescimento e supressão de incêndio – sistemas de extintores de 

incêndio, e os referentes os elementos para facilitar no momento de abandono das edificações 

– saída de emergência, iluminação de emergência e sinalização de emergência. 

Sistemas de Extintores de Incêndio: devem ser correspondente a classe B, indicado 

para locais com alta incidência de propagação de incêndio por líquidos inflamáveis, ou seja, os 

deagentes extintores podendo ser a base de gás carbônico (CO2), pó químico BC, pó químico 

ABC ou Espuma mecânica, não podendo ser a base de água. Mas devido ser uma edificação 

com diversas ocupações, poderão ser extintores que atendam a classe de fogo ABC. Sendo 

utilizado extintor de incêndio ABC-6Kg com demarcação de solo com TINTA ACRÍLICA 

espessura de 5cm, os quais devem ser colocados em locais sem obstrução de objeto ou outros 

equipamentos e em locais visíveis; 

Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos: é composto por itens, como: reservatório de 

água podendo ser subterrâneo, canalização fixa, conjuntos de bombas capazes de realizar a 

pressurização, tomadas – controlam a vazão de água e são onde são ligadas as mangueiras e os 

mangotinhos – e conjunto de mangueiras. Devendo ser instalado por empresa especializada. 

Sinalização de Segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientando e 

advertindo os usuários da edificação – placas de sinalização de segurança contra incêndio 

fotoluminescente, nos modelos S12 ou S14 com símbolo de saída de emergência (retangular) e 

E5 com símbolo extintor de incêndio (quadrada); 

Iluminação de Emergência: o sistema adotado deve ser de blocos autônomos, com 

autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, acima das portas de maior fluxo de pessoas 
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– luminária de emergência com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator. 

 

7.16. SERVIÇOS FINAIS 

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços de construção, a tarefa 

de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. O prazo para esse 

serviço estará incluso no prazo total a obra. 

A limpeza final de obra, será para garantir a detecção de pequenas imperfeições na fase 

de acabamentos, prolongando a vida útil dos revestimentos. Devem ser utilizados produtos e 

equipamentos adequados para cada tipo de acabamento, para garantir a preservação das 

superfícies.  

Antes de começar a limpeza pós-obra será preciso retirar todo o lixo do local e selecionar 
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os produtos que serão utilizados. Este serviço pode ser realizado em três etapas: Limpeza bruta 

ou pesada; Limpeza técnica; Limpeza pós-obra final.  

A limpeza pesada consiste em uma manutenção mais severa, devem ser retirados os 

resíduos pesados que ficaram acumulados durante o período da obra, como entulhos e terra. 

Está etapa serve para eliminar a maior quantidade de sujeiras. A segunda etapa, Limpeza 

técnica, também é muito importante, é o momento de remover os restos de materiais da 

construção, tais como tintas, colas, cimento e poeira de gesso. Também, deve ser feita uma 

limpeza mais profunda em vidros e esquadrias. Já na limpeza pós-obra final deve ser feita a 

higienização completa e detalhada do ambiente, para deixar os ambientes em perfeitas 

condições de uso.  

Algumas das tarefas que precisam ser realizadas são: Eliminação de sujeiras; Retirada 

do excesso de rejunte deixado durante a obra; eliminar manchas de tinta; Limpeza de vidros e 

pisos; Limpeza de áreas externas e jardins.  

O ideal é começar limpando as partes externas e depois as internas. No final da limpeza, 

é fundamental conferir todas as unidades para avaliar a necessidades de limpar ou pintar 

novamente o local. 

 

 

 

_________________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CAU 28510-2 A/PA 
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ANEXO IV 

 

ESTIMATIVAS DE CUSTOS 
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ANEXO V – TR 

 

 

 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE 

RURÓPOLIS/PA 
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01 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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02 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
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03 – PLANTA BAIXA 
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04 – LAYOUT 
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05 – PLANTA DE FLUXO 
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06 – COBERTURA 
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07 – CORTES AA e BB 
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08 – ELEVAÇÕES 
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09 – BANHEIRO PÚBLICO 
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10 – BANHEIRO PÚBLICO DETALHE 
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11 - GUARITA 
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ANEXO VI – TR 
 

MINUTA DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO 
 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXLORAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA 

PARACONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA 

DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS PELO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) ANOS. 
 

 
Aos__________________o Município de RURÓPOLIS, pessoa jurídica de Direito 

Público Interno, inscrito no CNPJ nº 10.222.297/0001-93, estabelecida na cidade de Rurópolis, 

Estado do Pará na Rua10 de maio, Nº 263 – Bairro Centro – CEP 68.165.000, neste ato 

representado pelo Excelentíssimo Prefeito o Senhor Joselino Padilha, doravante denominado 

simplesmente PODER CONCEDENTE e a Empresa________________, com sede na 

cidade de _______________, de CNPJ n° _________________, neste ato representado(a) por 

seu Procurador 0 Sr. (a) _____________________portador do Cadastro de Pessoa Física 

sob n° __________________________, doravante denominado CONCESSIONÁRIA. 

 

CONSIDERANDO 
 

I -  A existência da Lei Complementar Municipal n° 004 de 10 de novembro de 2021 que, 

autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e unificar o imóvel que especifica, e a 

outorgar, mediante a imposição de encargos, a CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DA CONSTRUÇÃO, 

OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E 

DA GERÊNCIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS/PA, mediante 

licitação, na modalidade Concorrência Pública, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 

demonstre capacidade para a sua realização, em conformidade com o disposto no artigo 175 da 

Constituição Federal e nas Leis Federais n° 8.987, de 13/02/95 e nº 8.666/93, com suas 

alterações posteriores. 
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II -  O Edital de Licitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 publicado pelo 

PODER CONCEDENTE, que teve seu objeto adjudicado à LICITANTE VENCEDORA, a qual 

apresentou a melhor proposta para a CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS; 

III -  As partes celebram o presente contrato de concessão para a CONSTRUÇÃO, 

OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E 

DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS, que será regido pela 

legislação que disciplina a matéria e, especificamente, pelas Cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICADA  

1.1 )  A CONCESSÃO e o CONTRATO são regidos pela Constituição Federal; pela Lei 

Federal n°. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995; pela Lei Orgânica do Município de Rurópolis; 

pela Lei Complementar Municipal nº 004/2021 subsidiariamente pela Lei Federal nº 8666/93; 

pelo EDITAL e Anexos, bem como pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e 

disposições do Direito Privado, no que couber. 

1.2 )  A CONCESSÃO e o CONTRATO serão regidos, ainda, pelas Cláusulas e condições 

deste CONTRATO e dos seus Anexos e pelas disposições legais e regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

2.1.  Constitui objeto deste contrato a outorga da CONCESSÃO precedida por obra pública, 

durante um período de 30 (trinta) anos, compreendendo a CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA 

DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS, com investimento estimado de R$ 

23.941.165,45 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais 

e quarenta e cinco centavos)
11

  , em caráter de exclusividade, obedecida a legislação vigente e as 

disposições do EDITAL e seus Anexos, a fim de atender as necessidades da CONCEDENTE, 

relacionados no EDITAL e seus Anexos, bem como na Proposta de Preços da CONCESSIONÁRIA, 

que passam a integrar este instrumento como se nele transcritos estivessem. 

2.2.  A CONCESSIONÁRIA obriga-se ainda, durante todo o prazo de vigência deste 

CONTRATO, a cumprir estritamente as condições estabelecidas em sua PROPOSTA 

TÉCNICA DA ÁREA 

CLÁUSULA TERCEIRA 

                                                   
11 PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO - CUB: O Custo Unitário Básico (CUB) é um indicador utilizado na 

construção civil para se obter uma estimativa do custo de construção das edificações. 
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3.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Concessão do Novo Terminal 

Rodoviário do município de Rurópolis/PA e sua exploração comercial, com investimento 

mínimo de R$ 23.941.165,45 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento 

e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)12 em área pública de 12.049,75 m2 

(DOZE MIL, QUARENTA E NOVE METROS E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS 

QUADRADOS) e Perímetro de 450,18 metros, denominada como Lote nº 01 da Quadra n° 

300, pelo prazo de 30 (trinta) anos, compreendendo as seguintes situações: 

✓ Execução de obra pública de construção de Novo Terminal com área mínima de 2.309 

m² (dois mil, trezentos e nove metros quadrados), com a implantação de centro de 

serviços, centro de lazer, centro de compras, pavimentação, calçamento, jardinagem e 

arborização de seu entorno, bem como a administração, manutenção, exploração 

comercial e da gerência do Novo Terminal pós-construído e todos os demais 

componentes compreendidos neste espaço, conforme especificação neste termo de 

referência. 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DA CONCESSÃO  

4.1. O prazo da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, contados a partir da assinatura do 

contrato de concessão podendo ser prorrogado por igual período se atender as condições 

estabelecidas no Edital de Licitação e parecer prévio da Agência Reguladora e outras que vier 

a substituí-la. 

CLÁUSULA QUINTA: DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO 

5.1. A execução do contrato de concessão da administração do terminal rodoviário deverá ser 

de forma adequada, eficiente, segura e contínua. 

5.2. O modo da execução da administração do terminal rodoviário será de responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA no qual executará de forma direta. 

5.3. A CONCESSIONÁRIA deverá preencher as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. 

CLÁUSULA SEXTA: ASSUNÇÃO DE RISCOS 

6.1. A CONCESSIONÁRIA, a partir da data da celebração deste CONTRATO, assumirá 

integral responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração da 

                                                   
12 PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO - CUB: O Custo Unitário Básico (CUB) é um indicador utilizado na 

construção civil para se obter uma estimativa do custo de construção das edificações. 
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CONCESSÃO, observado o disposto abaixo e as demais condições previstas neste 

CONTRATO. 

6.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos relacionados á 

CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE: 

a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de acordo com o 

estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver 

dado causa a tal decisão; 

b) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE; 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais 

ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos 

aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislação 

vigente; 

d) Caso fortuito ou força maior; 

e) Alteração pelo PODER CONCEDENTE ou pela entidade reguladora, dos 

encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, incluindo mas não se 

limitando às obras ou serviços descritos neste CONTRATO e em seus Anexos. 

f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após 

apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

7.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas da 

concessão. 

7.2. Regulamentar o Serviço concedido e fiscalizar permanentemente sua prestação. 

7.3. Fixar e rever preços públicos. 

7.4. Zelar pela manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão. 

7.5. Executar fiscalizações periódicas que irão verificar o estado de conservação e 

manutenção das instalações e dos equipamentos, bem como a operação do Terminal Rodoviário 

de Rurópolis. 

7.6. Realizar vistorias anuais ou sempre que necessárias para averiguar as condições de 

manutenção e conservação dos bens reversíveis. 

7.7. Realizar vistorias dos bens que integram a concessão até 20 (vinte) dias após o término 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

do contrato, sendo lavrado um “Termo de Devolução e Reversão dos Bens” sob depósito da 

Concessionária ou integrados á concessão, com indicação detalhada do estado de conservação 

dos mesmos. 

7.8. Estimular a racionalização e melhoria do serviço. 

7.9. Zelar pela eficiência e boa qualidade do serviço, assim como a modicidade das tarifas. 

7.10. Receber e apurar críticas e reclamações dos usuários. 

7.11. Analisar e eventualmente aprovar, todo material de divulgação a ser distribuído ou 

apresentado pela Concessionária, à população em geral e aos usuários. 

7.12. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, nos casos e nas 

condições previstas no contrato e na legislação pertinente. 

7.13. Aplicar penalidades legais e contratuais. 

7.14. Permitir, a seu exclusivo critério, que a Concessionária possa realizar melhorias em 

equipamentos públicos às suas expensas. 

7.15. Realizar auditorias na Concessionária sempre que necessário. 

7.16. Emitir as Ordens de Serviços – OS – para cumprimento do objeto desse Contrato. 

7.17. Analisar e eventualmente aprovar os Projetos Executivos

 apresentados pela Concessionária. 

7.18. Proceder a indicação de preposto para acompanhamento da execução do contrato. 

7.19. Manter a exclusividade da exploração dos serviços relativos ao Terminal Rodoviário de 

Rurópolis à Concessionária, no prazo desta Concessão, sobretudo no que pertine às linhas 

intermunicipais, estaduais e interestaduais. 

7.20. Analisar e eventualmente aprovar previamente a execução de toda e qualquer obra de 

ampliação ou reforma que forem sugeridas pela concessionária. 

7.21. Analisar e eventualmente aprovar as receitas alternativas e acessórias, bem como 

eventuais alterações dos valores cobrados pela exploração dos serviços. 

7.22. Intervir nos casos previstos em Lei, normas regulamentares e contratuais, especialmente 

se a Concessionária exorbitar das atribuições previstas nesta concessão, agir contra o interesse 

público ou colocar em risco a continuidade da prestação dos serviços. 

7.23. – No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária; 

7.24. – A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente 
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ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma 

regulamentar, por comissão de representantes do poder concedente, da concessionária e dos 

usuários, tendo em vista a Lei 2.036/2014. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

8.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de concessão. Em conformidade com 

as disposições legais, regulamentares, previstas neste Projeto e seus Anexos, além de 

determinações do Poder Concedente; 

8.2. Executar todos os serviços, controles e atividades relativos à concessão, com zelo, 

diligência e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas 

desempenhadas, respeitando as normas estabelecidas pelo Poder Concedente, incluindo o 

planejamento das ampliações quais sejam necessárias para o bom exercício das atividades e 

atendimento do interesse público; 

8.3. Fornecer ao Poder Concedente todos e quaisquer documentos e informações pertinentes 

ao objeto da concessão, facilitando a fiscalização e a realização de auditorias; 

8.4. Manter a boa situação econômico financeira; 

8.5. Prestar contas da gestão dos serviços ao Poder Concedente através de relatórios mensais, 

em meio digital ou impresso, até o 10°. (décimo) dia do mês subsequente, atendendo no mínimo 

as observações apresentadas nos anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

8.6. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, nos termos do art. 55 inc. XIII da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 

8.7. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados ao serviço concedido; 

8.8. Dispor de equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais adequados, nos termos 

do Projeto e seus Anexos, de modo a permitir a perfeita execução dos serviços; 

8.9. Promover a atualização tecnológica dos meios empregados na execução dos serviços 

concedidos, principalmente, formas de preservação do meio ambiente e aumento do conforto e 

da segurança do usuário; 

8.10. Prestar serviço de forma adequada, nos termos do item 3.6.1. do Termo de Referência; 

8.11. Executar, bienalmente, pesquisa de opinião e fornecer os dados ao Poder Concedente 

sobre o nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados; 

8.12. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência; 

8.13. Divulgar, adequadamente, ao público em geral e ao usuário em particular, a adoção de 
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esquemas especiais de circulação quando da ocorrência de situações operacionais excepcionais 

de acordo com os anexos do Termo de Referência e deste Edital. 

8.14. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de autoridade, em caso de 

acidentes ou situações anormais à rotina; 

8.15. Garantir a segurança e integralidade física dos usuários, responsabilizando-se pelos danos 

materiais e morais porventura causados; 

8.16. Responder por todos e quaisquer danos e acidentes pessoais e/ou patrimoniais causados 

pelos seus funcionários, mantendo o Poder Concedente à margem de ações judiciais, 

reivindicações ou reclamações, em quaisquer épocas; 

8.17. Em caso de eventual prejuízo é garantido ao Poder Concedente o direito de regresso em 

relação à Concessionária; 

8.18. Utilizar somente mão-de-obra devidamente capacitada, submetida a constantes processos 

de qualificação e atualização, buscando o aperfeiçoamento a prestação do serviço para a 

satisfação e segurança dos usuários; 

8.19. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e agentes, bem 

como, de suas subcontratadas, providenciando o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI – nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o uso obrigatório 

de crachá indicativo de suas funções, instruindo-os a prestar apoio aos usuários; 

8.20. Atender às legislações trabalhistas, previdenciárias e de segurança e medicina do 

trabalho; 

8.21. Responder perante o Poder Concedente e terceiros por todos os atos e eventos de sua 

competência; 

8.22. Submeter à aprovação prévia do Poder Concedente propostas de implantação de 

melhorias dos serviços, obras de ampliação ou reforma, acompanhadas das justificativas 

técnicas, econômicas, e de mercado; 

8.23. Providenciar remoção de veículos avariados nas dependências do Terminal Rodoviário 

de Rurópolis de modo a não obstruir o tráfego em geral; 

8.24. Entregar cópia autenticada, até o dia 15 (quinze) de cada mês, durante todo o prazo de 

execução do contrato, das guias de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais, 

das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, 

referentes ao mês anterior; 

8.25. O pagamento referente à utilização de água, esgoto e energia elétrica do mês de 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

competência do Terminal Rodoviário também será de responsabilidade do Concessionário; 

CLÁUSULA NONA: FINANCIAMENTOS 

9.1. A CONCESSIONÁRIA é a única responsável pela obtenção dos recursos financeiros 

necessários para a CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 

DE RURÓPOLIS na área de CONCESSÃO, bem como dos serviços complementares ou dos 

necessários para viabilizar projetos associados ou assemelhados, vinculados a receitas 

extraordinárias. 

9.2. A CONCESSIONÁRIA, nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os 

direitos emergentes da CONCESSÃO até o limite em que não seja comprometida a prestação 

dos serviços públicos, desde que autorizado pela entidade reguladora. 

9.3. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados 

ao CONTRATO, em qualquer de suas modalidades, a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao 

mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as 

disposições contidas na legislação, desde que haja autorização da entidade reguladora. 

9.4. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 

similares que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para 

financiamento das atividades decorrentes da CONCESSÃO, desde que haja autorização da 

entidade reguladora. 

9.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor à entidade reguladora, por conta dos 

financiamentos de que trata esta cláusula, quaisquer exceções ou meios de defesa como 

justificativa para o descumprimento de qualquer condição estabelecida neste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ENTIDADE REGULADORA 

10.1.  Sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbe a entidade reguladora: 

a) Editar normas operacionais, em conformidade com as políticas e estratégias 

estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE; 

b) Compor ou solucionar conflitos entre CONCESSIONÁRIA, usuários e PODER 

CONCEDENTE, levando termos de ajustamento de condutas; 

c) Acompanhar e fiscalizar a CONCESSÃO e o CONTRATO de prestação de serviços; 

d) Garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes afetados pelo 

serviço público concedido, reprimindo eventuais infrações; 
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e) Aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais à CONCESSIONÁRIA; 

f) Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos serviços públicos 

concedidos e de outras atividades que os afetem; 

g) Zelar pelos padrões técnicos para a prestação de serviço adequado, considerando as 

suas especificidades, conforme previsto no EDITAL; 

h) Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens inerentes à 

prestação dos serviços concedidos, tendo em vista seu adequado estado de conservação à 

época da reversão desses bens ao PODER CONCEDENTE, quando for o caso; 

i) Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para subsidiar suas decisões e 

as do PODER CONCEDENTE; 

j) Aprovar a vigência do valor das tarifas, mantendo o equilíbrio econômico financeiro 

do contrato;  

k) Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou decorrentes dos 

serviços concedidos; e 

l) Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários que serão 

cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS SEGUROS 

11.1.  Além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA deverá 

comprovar perante a entidade reguladora, a contratação com seguradoras que operem no Brasil, 

no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis a contar da data da assunção, e relação aos serviços e 

sistemas, as coberturas de seguros estabelecidas abaixo e mantê-las em vigor durante todo o 

prazo da CONCESSÃO. 

a) Seguro de riscos de engenharia – cobrando danos materiais que possam ser 

causados ás obras decorrentes do CONTRATO. A importância segurada da 

apólice do referido seguro deverá ser igual ao valor total de cada uma das obras. 

Deve-se considerar, além da cobertura básica, as coberturas adicionais de erros de 

projeto/riscos do fabricante, despesas com desentulho, despesas extraordinárias, 

honorários de peritos e tumultos; 

b) Seguro de riscos patrimoniais – cobrindo danos materiais aos prédios, 

instalações, máquinas e equipamentos cedidos pelo PODER CONCEDENTE e 

ocupados pela CONCESSIONÁRIA e que apresentem vinculação com o objeto da 
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CONCESSÃO. O valor segurado deverá corresponder ao custo de reposição, 

considerando a depreciação pelo uso e estado de conservação vigente na data de 

início de cobertura da apólice. Adicionalmente deverá ser contratada a cobertura 

de perda de receita bruta e gastos adicionais. 

c) Seguro de responsabilidade civil, geral e de veículos – cobrindo a 

CONCESSIONÁRIA, a entidade reguladora e o PODER CONCEDENTE, bem 

como seus administradores, empregados, funcionários, contratados, prepostos ou 

delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de 

danos materiais, pessoais e morais, indenização de custos processuais e quaisquer 

outros encargos relacionados a danos pessoais, morais, materiais, decorrentes das 

atividades abrangidas pela CONCESSÃO. 

11.2.  O limite de cobertura contratada para danos materiais deverá basear-se nos custos de 

reposição. 

11.3.  A cobertura de seguros deverá incluir cobertura de danos por motivos de força maior, 

sempre que forem seguráveis. 

11.4.  As apólices deverão incluir o PODER CONCEDENTE como co-segurado, com cláusula 

de expressa renúncia ao eventual exercício de sub-rogação nos direitos que as seguradoras 

tenham ou venham a ter contra este. 

11.5.  Os seguros descritos nesta cláusula deverão ter vigência anual e deverão estar vigentes 

durante todo o prazo do CONTRATO, à exceção do seguro de riscos de engenharia que terá 

vigência idêntica a das obras seguradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1.  Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA, previamente à assinatura deste instrumento e conforme estabelecido no 

EDITAL prestará a garantia de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO, conforme previsto 

no art. 56, § 2°. da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. 

12.2.  A garantia do CONTRATO deverá ser mantida pela CONCESSIONÁRIA até a data de 

extinção deste CONTRATO e seu valor atualizado anualmente por meio do mesmo percentual 

utilizado para reajustar a estrutura tarifária. 

12.3.  Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA fica 

obrigada a providenciar a renovação da garantia do CONTRATO, nos termos e condições 
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aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. 

12.4.  A execução da garantia do CONTRATO será efetuada por meio de comunicação escrita 

dirigida pela entidade reguladora à CONCESSIONÁRIA, observado o devido processo legal. 

12.5.  A garantia do CONTRATO não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição que 

possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto a sua firmeza. 

12.6.  Todas as despesas decorrentes da prestação da garantia do CONTRATO correrão por 

conta da CONCESSIONÁRIA. 

12.7.  Qualquer modificação nos termos e nas condições da garantia do CONTRATO deverá ser 

previamente aprovada pela entidade reguladora. 

12.8.  A garantia do CONTRATO, prestada pela CONCESSIONARIA, somente será liberada 

ou restituída, até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de extinção do CONTRATO. 

12.9.  A prestação da garantia do CONTRATO é condição para a assinatura do CONTRATO. 

12.10.  A garantia do CONTRATO deverá ser prestada a entidade reguladora conforme as 

indicações que este determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

13.1.  Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, 

emergente deste contrato, serão exercidos pela PMR e/ou Agência Reguladora . 

13.2.  A CONCESSIONÁRIA se obriga a permitir e facilitar aos elementos integrantes da 

FISCALIZAÇÃO, a inspeção do local dos serviços em qualquer dia e hora, fornecendo todos os 

esclarecimentos que lhe sejam solicitados. 

13.3.  A fiscalização será exercida pela PMR e/ou Agência Reguladora  que compreenderá a 

inspeção e acompanhamento das atividades, dos equipamentos, das instalações, dos contratos e 

da situação econômica financeira da CONCESSIONÁRIA, seja por meio da atuação direta de 

seus agentes de fiscalização, seja por meio de requisição formal, implicando amplo acesso a 

todos os dados e informações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros, que deverão ser 

fornecidos tempestivamente, na forma requisitada, de acordo com o disposto neste contrato. 

13.4.  A fiscalização da a PMR e/ou Agência Reguladora , irá abranger o acompanhamento e 

controle das ações da CONCESSIONÁRIA nas áreas contábil, comercial e econômico 

financeiro, podendo estabelecer diretrizes e procedimentos necessários a efetividade da 

fiscalização, bem como suspender toda e qualquer atividade que seja incompatível com as 

exigências de universalização, qualidade, eficiência, segurança e continuidade dos serviços. 

13.5.  A CONCESSIONÁRIA se obriga a prestar a fiscalização para a PMR e/ou Agência 
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Reguladora  quando esta lhe for solicitada formalmente, desde que seja informações relevantes, 

bem como: 

a) As de natureza econômico financeira; 
 

b) As de natureza comercial; 
 

c) As de natureza operacional. 

13.6.  A CONCESSIONÁRIA, por intermédio de representante indicado, poderá acompanhar 

toda e qualquer atividade de fiscalização da CONCEDENTE. 

13.7.  A CONCESSIONÁRIA se obriga a apresentar o demonstrativo de resultado anual com o 

movimento contábil de receitas e despesas e investimentos do Terminal Rodoviário de 

Rurópolis. 

13.8.  Compete a CONCESSIONÁRIA, ainda, apresentar a PMR e/ou Agência Reguladora  os 

seguintes relatórios: 

a) Relatório de Operação das Plataformas, trimestralmente, contendo os horários 

praticados pelas empresas; 

b) Relatório de Prestação de Contas anualmente – contendo mapas estatísticos, 

resumo das atividades operacionais, administrativas e fatos relevantes ocorridos 

no período, que deverá ser apresentado até o dia 20 (vinte) de janeiro de cada 

ano; 

c) Relatório de Avaliação de Investimento e Controle de Bens Reversíveis, 

anualmente, o qual deverá ser apresentado até o dia 15 do mês de março de cada 

ano, devendo estar incluso a relação de bens reversíveis, originalmente previstos 

ou agregados no decorrer da concessão, com indicação de seu estado de 

conservação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

AGÊNCIA REGULADORA 

14.1.  A regulação e fiscalização da CONCESSÃO será exercida pelo PODER CONCEDENTE 

e pela entidade reguladora com o objetivo de verificar o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA 

de suas obrigações. 

14.2.  Para exercício da fiscalização, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter cadastro 

atualizado, conferindo livre acesso, por parte do PODER CONCEDENTE ou da entidade 
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reguladora, ao sistema e a todos os dados, livros, registros e documentos relacionados à 

CONCESSÃO, prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 

PODER CONCEDENTE, em prazo razoavelmente estabelecido pelo regulamento. 

14.3.  As atividades de fiscalização mencionadas no item acima poderão ser acompanhadas pela 

CONCESSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes especialmente indicados para esta 

finalidade. 

14.4.  A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e à entidade 

reguladora relatórios técnicos, operacionais e financeiros semestrais e anuais, com a finalidade 

de demonstrar a execução das obras e serviços, devendo as demonstrações financeiras ser objeto 

de publicação na imprensa local de Rurópolis, anualmente. O conteúdo e a forma de 

apresentação dos relatórios previstos no item acima serão estabelecidos no regulamento que será 

instituído pela entidade reguladora. 

14.5.  O representante do PODER CONCEDENTE responsável pela fiscalização anotará, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a CONCESSÃO determinando a 

CONCESSIONÁRIA a regularização das faltas ou defeitos verificados e emitindo os autos de 

infração, quando for o caso, nos termos previstos neste contrato. 

14.6.  A regulação e fiscalização da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE não poderá 

obstruir ou prejudicar a exploração normal da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA. 

14.7.  No caso de eventuais atrasos ou inconformidades entre a execução das obras e serviços e 

o cronograma da CONCESSÃO vigente, a CONCESSIONÁRIA deverá informar a entidade 

reguladora a respeito, de forma detalhada, identificando as providências que estiverem sendo 

adotadas para corrigir esses fatos. 

14.8.  As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da entidade 

reguladora na regulação e fiscalização do CONTRATO devem ser encaminhadas aos seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

14.9.  As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de regulação e 

fiscalização deverão ser aplicadas e vinculará a CONCESSIONÁRIA, depois de encerrado o 

procedimento contraditório. 

14.10.  A concessionária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas e no prazo a ser acordado pelas partes, no todo ou em parte, as obras e serviços 

pertinentes à CONCESSÃO em que a fiscalização verifique, de forma justificada e comprovada, 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 

considerando- se a complexidade técnica da questão em análise. 

14.11.  Se a CONCESSIONÁRIA não concordar com a decisão do representante da entidade 
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reguladora quanto à qualidade do trabalho das obras ou serviços, deverá proceder às 

comunicações de praxe, dentro de 30 (trinta) dias após ter sido notificada, para julgamento pela 

entidade reguladora. 

14.12.  Na hipótese de o PODER CONCEDENTE, observado o procedimento contraditório, não 

aceitar as explicações apresentadas, determinará a demolição, a reconstrução, ou a adequação 

dos trabalhos defeituosos, cabendo a CONCESSIONÁRIA realiza-los às suas expensas. 

14.13.  Pelas atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de CONSTRUÇÃO, 

OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA 

14.14.  GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS, a partir do 

mês seguinte ao mês da data de emissão da ORDEM DE INÍCIO e até o final da CONCESSÃO, 

a CONCESSIONÁRIA deverá pagar a entidade reguladora, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada 

mês, quantia correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor mensal efetivamente 

arrecadado pela CONCESSIONÁRIA no mês imediatamente anterior ao do pagamento, a título 

de regulação e quantia correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor mensal 

efetivamente arrecadado pela CONCESSIONÁRIA no mês imediatamente anterior ao do 

pagamento, a título de fiscalização. 

14.15.  A CONCESSIONÁRIA, concomitantemente ao pagamento do valor previsto nesta 

Cláusula, deverá enviar a entidade reguladora cópia das demonstrações contábeis do mês 

anterior, com vistas a comprovar a exatidão do referido pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

15.1.  O PODER CONCEDENTE, diretamente ou através da ENTIDADE REGULADORA, 

deverá fiscalizar e assegurar o fiel e exato cumprimento de todas as obrigação ora contratadas, 

exercendo tal fiscalização de acordo com o disposto nesta Cláusula. 

15.2.  A CONCESSIONÁRIA deverá manter em seu escritório de administração todos os 

elementos necessários à prestação das informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados. 

15.3.  A CONCESSIONÁRIA deverá preparar e apresentar relatórios mensais e anuais ao 

PODER CONCEDENTE referentes aos compromissos estipulados neste CONTRATO. 

15.4.  Outros dados não rotineiros, comprovadamente necessários para a avaliação dos serviços 

objeto da concessão, poderão ser requisitados pela fiscalização do PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA, sendo que esta última terá um prazo razoável e compatível para o 

fornecimento dos dados solicitados, prazo este nunca inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 

15.5.  A CONCESSIONÁRIA deverá publicar periodicamente suas demonstrações financeiras, 

nos termos do inciso XIV do art. 23 da Lei Federal 8.987/95. 
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15.6.  A CONCESSIONÁRIA deverá manter, ainda, um inventário permanentemente atualizado 

de todos os investimentos feitos pela mesma, submetendo à prévia aprovação do poder 

concedente todos os investimentos a serem efetuados, entendendo-se como investimento não 

somente a execução de obras, como também todas as aquisições de bens duráveis necessários à 

operação e manutenção dos sistemas objeto da concessão. 

15.7.  No exercício da prestação de contas a que se refere esta Cláusula, o MUNICÍPIO terá 

acesso a todas as informações pertinentes à concessão objeto deste instrumento, sendo que, para 

tanto, deverão ser programadas visitas técnicas de inspeção e análise, precedidas de listagem 

contendo o elenco das questões que devam ser esclarecidas, respeitando-se o prazo mínimo 

estabelecido no inciso IV. 

15.8.  A prestação de contas a que se refere a presente cláusula deverá ser feita com observância 

das especificações, parâmetros e padrões de qualidade estabelecida no presente contrato e seus 

anexos, bem como na legislação vigente e normas técnicas aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONTRATOS DA CONCESSIONÁRIA COM 

TERCEIROS 

16.1.  Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares aos serviços públicos na construção, operação, administração, 

manutenção, exploração comercial e da gerência do novo terminal rodoviário de Rurópolis, bem 

como a implantação de projetos associados e a execução dos serviços complementares, desde 

que não ultrapasse o prazo da CONCESSÃO. 

16.2.  Os contratos de que trata esta Cláusula serão regidos pelo direito privado e, no que se 

refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma relação 

jurídica entre estes terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

16.3.  A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas 

regulamentares da CONCESSÃO. 

16.4.  Ainda que o PODER CONCEDENTE, inclusive por meio de sua entidade reguladora, 

tenha tido conhecimento dos termos de qualquer contrato assinado pela CONCESSIONÁRIA 

com terceiros, por força do estabelecido no EDITAL ou neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA não poderá alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear do 

PODER 

16.5.  CONCEDENTE qualquer alteração no cumprimento de suas obrigações, ressarcimento de 

prejuízos ou perda de benefícios. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS SANÇÕES 

17.1.  Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei n°. 8.666/1993, pela inexecução total ou 

parcial do objeto do CONTRATO a ser celebrado com o cedente, poderá este, garantida a ampla 

defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a seguir, além daquelas 

previstas no instrumento contratual: 

a) Advertência escrita; 
 

b) Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, calculado sobre 

o valor da proposta de concessão por não cumprimento dos prazos estipulados e 

por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Termo, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

contratação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a licitante ressarcir. 

17.2.  Ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Rurópolis – PA, 

pelo prazo de até 5 (cinco) a nos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência; 
 

f) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 
 

h) Fizer declaração falsa; 
 

i) Cometer fraude fiscal; 
 

j) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

17.3.  A licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas na condição anterior pelo 
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descumprimento dos prazos e condições previstas no Termo de Referência. 

17.4.  Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei de Licitações e Contratos – 8.666/1993. 

17.5.  Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado aceito 

pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 

17.6.  As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Prefeitura Municipal de Rurópolis – PA, e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

17.7.  A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar o termo de 

contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste Termo. 

17.8.  A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração 

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

17.9.  As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, 

quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 

17.10.  A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de 

impedimento ocasionado pela administração. 

17.11.  A realização dos investimentos exigidos no Termo de Referência é essencial para a 

prestação do serviço e sua inexecução nos prazos e condições estipuladas poderá ensejar a 

rescisão do contrato como penalidade máxima. 

17.12.  Tratando-se de consórcio, a mesma medida mencionada neste item, será aplicada a todos 

os seus integrantes. 

17.13.  O descumprimento das obrigações estatuídas no CONTRATO, sem justificativa aceita 

pelo PODER CONCEDENTE, acarretará à CONCESSIONÁRIA as penalidades, segundo a 

gravidade da falta cometida, previstas na minuta do Termo de Contrato. 

17.14.  O descumprimento, total ou parcial, pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER 

CONCEDENTE, das obrigações que lhes correspondem, não será considerado como 

inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior, 

devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não foram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único 

do art. 393 do Código Civil. 
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17.15.  As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicabilidade das 

demais. 

17.16.  A presente licitação fica sujeita à aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/1.993, 

e suas alterações. 

17.17.  Em todos os casos, a CONCESSIONÁRIA será notificada da aplicação das penalidades, 

sendo-lhe assegurado o direito à defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA INTERVENÇÃO 

18.1.  Caberá a intervenção pelo PODER CONCEDENTE nos casos previstos em Lei, normas 

regulamentares e contratuais, especialmente se a CONCESSIONÁRIA exorbitar das atribuições 

previstas nesta CONCESSÃO, agir contra o interesse público ou colocar em risco a continuidade 

da prestação dos serviços. 

18.2.  O ato de intervenção, independentemente de qualquer medida judicial, caberá ao Chefe do 

Executivo, que indicará o interventor, o prazo de intervenção, os objetivos e o limite da medida, 

através de decreto. 

18.3.  A intervenção implica automaticamente no afastamento da CONCESSIONÁRIA das 

funções gerenciais. 

18.4.  Se os problemas forem restritos a um determinado setor ou área de serviço, a 

CONCESSIONÁRIA poderá ser mantida no gerenciamento dos serviços objeto da 

CONCESSÃO, afastados exclusivamente das funções gerenciais os responsáveis por aquela área 

ou setor, mediante intervenção parcial. 

18.5.  Durante a intervenção, o PODER CONCEDENTE assumirá total ou parcialmente o 

gerenciamento dos serviços objeto da CONCESSÃO, passando a controlar os meios materiais e 

humanos utilizados, assim entendido o pessoal, os móveis, instalações, sistemas, equipamentos 

e todos os demais recursos necessários à execução dos serviços. 

18.6.  A intervenção implica na suspensão automática do CONTRATO, no tocante a seus efeitos 

e na exigibilidade do recebimento de quaisquer pagamentos ou valores pela 

CONCESSIONÁRIA no período de intervenção. 

18.7.  Na hipótese de intervenção parcial, o PODER CONCEDENTE, a seu critério, determinará 

os limites e as medidas acima referidas. 

18.8.  Todas as despesas realizadas pelo PODER CONCEDENTE para a manutenção e prestação 

dos serviços durante a intervenção, que não encontrem retribuição no CONTRATO, se 

pertinentes serão reembolsados pela CONCESSIONÁRIA no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
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contados da suspensão ou da cessação da intervenção. 

18.9.  O período da intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual o 

interventor proporá ao PODER CONCEDENTE a extinção da CONCESSÃO ou a devolução 

dos serviços à CONCESSIONÁRIA. 

18.10.  Cessada a intervenção, haverá imediata prestação de contas dos atos praticados pelo 

interventor durante sua gestão, sem prejuízo de eventual direito à indenização da 

CONCESSIONÁRIA. 

18.11.  Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção da CONCESSÃO 

será assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

19.1.  Extingue-se a CONCESSÃO por: 

a) advento do termo contratual; 

b) encampação; 

c) caducidade; 

d) rescisão; 

e) anulação da CONCESSÃO, e 

f) falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA. 

19.2.  Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios vinculados à exploração do Terminal Rodoviário de Rurópolis –PA 

transferidos à CONCESSIONÁRIA, ou por ela implantados, no âmbito da CONCESSÃO, livres 

e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas. 

19.3.  Revertidos os bens afetos à CONCESSÃO, haverá a imediata assunção dos serviços 

públicos do Terminal Rodoviário pelo PODER CONCEDENTE. 

19.4.  A extinção da CONCESSÃO faculta ao PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, 

o direito de manter a CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços públicos até que se 

processe e finalize licitação para a delegação de nova CONCESSÃO. Nesse caso, sem prejuizo 

da reversão dos bens afetos à CONCESSÃO, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a continuar a 

prestar, de maneira adequada, os serviços públicos, nas mesmas bases deste contrato, até que 

ocorra a substituição por outra CONCESSIONÁRIA, respeitado o equilíbrio econômico 

financeiro previsto no CONTRATO. 

19.5.  Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu 

exclusivo critério, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, desde que 
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necessários à continuidade dos serviços públicos, incluindo-se dentre estes os contratos de 

financiamento para execução de obras ou serviços previamente aprovados e que não comportem 

período de amortização superior ao prazo restante ao término da CONCESSÃO. 

19.6.  Nos termos dos art. 35, I e II, §4°. E art. 36, ambos pertencentes à Lei 8.987/1995, todo o 

investimento realizado pela CONCESSIONÁRIA deverá ser integralmente amortizado no prazo 

da CONCESSÃO, sendo que a CONCESSIONÁRIA terá direito a indenização correspondente 

ao saldo não amortizado depreciado dos bens ou investimentos cuja aquisição ou execução, 

devidamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, tenha ocorrido nos últimos 05 (cinco) 

anos do prazo da CONCESSÃO, desde que realizada para garantir a continuidade e atualidade 

dos serviços abrangidos pela concessão. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO PAGAMENTO 

20.1.  O pagamento da CONCESSÃO será em forma de contrapartida realizada pela 

CONCESSIONARIA através da construção do Novo Terminal Rodoviário de Rurópolis – PA. 

20.2.  É vedado à CONCESSIONÁRIA, sob pena de declaração de caducidade da 

CONCESSÃO, vender, doar a qualquer título, dar em garantia ou de qualquer modo onerar, no 

todo oou em parte, os bens afetos à CONCESSÃO e direitos dela decorrentes, ou realizar 

qualquer negócio jurídico que vise a atingir idênticos objetivos, em desacordo com o disposto 

no EDITAL, neste CONTRATO e na legislação aplicável, ou sem a prévia autorização da 

entidade reguladora, sendo nulo qualquer ato praticado em violação ao disposto nesta cláusula, 

sem prejuízo do que estabelecem os artigos 28 e 28-a da Lei n°. 8.987/1995 e demais disposições 

aplicáveis. 

20.3.  No caso da exploração dos pontos comerciais construídos conforme previsto no Termo de 

Referência, ou nos que venham a ser construidos a posteriore, com a devida autorização, em 

forma de locação, a CONCESSIONÁRIA não poderá locar os pontos comerciais aqui referidos 

à terceiros por período equivalente ao prazo final do CONTRATO com o PODER 

CONCEDENTE, devendo desta forma obseervar em cláusula de contrato com a Locatária que 

no interesse de continuar com a locação, deverá ser negociada e realizada posteriormente com a 

Administração Municipal de Rurópolis. 

20.4.  A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar inventário atualizado de todos os bens 

reversíveis com até 30 (trinta) dias de antecedência do término do CONTRATO. 

20.5.  O PODER CONCEDENTE realizará vistoria dos bens reversíveis que integram a 

CONCESSÃO até 20 (vinte) dias após o término do CONTRATO, sendo lavrado um “Termo 

de Devolução e Reversão dos Bens” sob depósito da CONCESSIONÁRIA ou integrados à 

CONCESSÃO, com indicação detalhada do estado de conservação dos mesmos. 
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20.6.  A reversão dos bens e instalações do Terminal Rodoviário de Rurópolis pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer sem ônus para o Poder Público Municipal. 

20.7.  Caso a reversão dos bens para o PODER CONCEDENTE não se precesse nas condições 

estabelecidas, a entidade reguladora avaliará os bens a serem indenizados e notificará a 

CONCESSIONÁRIA a indenizar o PODER CONCEDENTE. 

20.8.  O PODER CONCEDENTE reterá a caução de garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais até o efetivo recebimento das indenizações previstas no inciso anterior. 

20.9.  Após o término da notificação para pagamento, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder 

ao recolhimento da indenização prevista no inciso VIII, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desconto do valor correspondente da garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

21.1.  O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da 

CONCESSÃO. 

21.2.  O PODER CONCEDENTE, com antecedência de 01 (um) ano da data prevista para o 

termo contratual, procederá aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação do 

montante da indenização prévia eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, nos termos dos 

itens seguintes. 

21.3.  A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, no caso de 

extinção prevista nesta cláusula, englobará os investimentos realizados que ainda não tenham 

sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos Serviços Públicos referente ao 

Terminal Rodoviário pelo PODER CONCEDENTE, devendo ser paga até a data da assunção 

dos serviços, devidamente corrigida nos mesmos termos do REAJUSTE das TARIFAS, desde 

que a data do investimento até a data do pagamento para indenização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ENCAMPAÇÃO 

22.1.  A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, durante o 

prazo da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, precedida de Lei Autorizativa 

específica. 

22.2.  O PODER CONCEDENTE, previamente à encampação da CONCESSÃO, procederá aos 

levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização 

eventualmente devido à CONCESSIONÁRIA, nos termos dos itens seguintes. 

22.3.  Caso a CONCESSÃO venha a ser extinta por encampação, a indenização devida pelo 
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PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA deverá ser paga previamente à reversão dos 

bens, nos termos do art. 37 da Lei Federal n°. 8.987/1995, e incluirá os investimentos realizados 

pela CONCESSIONÁRIA, segundo plano de investimento previamente aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE, que ainda não estiverem depreciados ou amortizados, devidamente corrigidos 

monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao REAJUSTE. 

22.4.  Extinta a CONCESSÃO, por encampação, revertem ao PODER CONCEDENTE todos os 

bens afetos à CONCESSÃO, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive 

sociais e trabalhistas. 

22.5.  Revertidos os bens afetos à CONCESSÃO, haverá a imediata assunção dos serviços 

públicos do Terminal Rodoviário pelo PODER CONCEDENTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: CADUCIDADE 

23.1.  A inexecução total ou parcial reiterada do CONTRATO acarretará, a critério do PODER 

CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, independentemente da 

aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste CONTRATO, especialmente 

desta cláusula. 

23.2.  A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE nas 

hipóteses previstas em Lei. 

23.3.  A declaração de caducudade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da 

efetiva inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurando-se a 

esta o direito de ampla defesa e contraditório. 

23.4.  Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de a 

CONCESSIONÁRIA ter sido previamente comunicada a respeito das infrações contratuais 

praticadas, devendo ser-lhe concedido prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas, 

observada as condições previstas neste CONTRATO. 

23.5.  Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a inadimplência, a caducidade 

será declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, pagando-

se a respectiva indenização. 

23.6.  No caso da extinção do CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONARIA fará jus ao 

recebimento da devida indenização, em que serão considerados os investimentos realizados pela 

CONCESSIONÁRIA, com base no plano de investimentos elaborado pela 

CONCESSIONÁRIA, que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a data de 

retomada dos serviços públicos referente ao Terminal Rodoviário pelo PODER 

CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao 
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reajuste, desde a data do investimento até a data do pagamento da indenização. 

23.7.  Da indenização prevista no item acima, será descontado o montante das multas contratuais 

e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA, no que eventualmente não seja coberto pela 

garantia do CONTRATO. 

23.8.  A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA deverá ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, devidamente corrigida 

monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste, desde a data do investimento até a 

data do pagamento integral do valor devido à CONCESSIONÁRIA, devendo esta ser 

desembolsada mensalmente, até que haja sua plena quitação, com no mínimo 20% (vinte por 

cento) dos valores recebidos pelo PODER CONCEDENTE ou por outra empresa que esteja 

prestando os serviços públicos referente ao Terminal Rodoviário no município. 

23.9.  O PODER CONCEDENTE deverá adotar todos os atos necessários para que a parcela de 

que trata o item acima, referente aos valores recebidos, pelo PODER CONCEDENTE ou por 

terceiro, pela prestação dos serviços públicos, seja automaticamente repassada à 

CONCESSIONARIA, através de conta centralizadora e especial em instituição bancária de sua 

livre escolha. 

23.10.  A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata o 

item 23.6 desta cláusula, ser paga em uma única vez, com recursos obtidos na licitação que vier 

a ser realizada para contratação da nova sociedade CONCESSIONÁRIA, nos termos do art. 45 

da Lei Federal 8.987/1995. 

23.11.  A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda, para a 

CONCESSIONÁRIA: 

a) Execução da garantia do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE para 

ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao 

PODER CONCEDENTE; 

b) Retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos 

prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.; 

c) Reversão imediata ao PODER CONCEDENTE dos bens afetos à 

CONCESSÃO; 
 

d) Retomada imediata, pelo PODER CONCEDENTE, dos serviços públicos do 

Terminal Rodoviário. 

23.12.  Declarada a caducidade, não resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de 
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responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, 

ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DA RESCISÃO 

24.1.  A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das 

normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação judicial especialemnte 

intentada para este fim. Nessa hipótese, os serviços públicos prestados poderão ser 

interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial haver transitado em julgado. 

24.2.  Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inandimplemento contratual nos termos 

desta cláusula, será paga pelo PODER CONCEDENTE indenização à CONCESSIONÁRIA 

pelos investimentos realizados ao longo do período da CONCESSÃO e não recuperados até a 

rescisão, nos termos da legislação vigente. 

24.3.  O PODER CONCEDENTE deverá adotar todos os atos necessários para que a parcela de 

que trata o item acima, referente aos valores recebidos, pelo PODER CONCEDENTE ou por 

terceiro, pela prestação dos serviços públicos, seja automaticamente repassada à 

CONCESSIONÁRIA, através de conta centralizada e especial em instituição bancária de sua 

livre escolha. 

24.4.  A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata este 

item, ser paga em uma única vez, com recursos obtidos na licitação que vier a ser realizada para 

contratação da nova sociedade CONCESSIONARIA, nos termos do art. 45 da Lei Federal n°. 

8.987/95. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANULAÇÃO DA CONCESSÃO 

25.1.  Em caso de anulação da CONCESSÃO, por eventuais ilegalidades verificadas no 

EDITAL e nos seus Anexos, na licitação, no CONTRATO e nos seus Anexos, será devida 

indenização pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONARIA, exclusivamente no que se 

refere a obras e investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA. 

25.2.  O PODER CONCEDENTE, no caso de anulação da CONCESSÃO, procederá aos 

levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização 

eventualmente devida à CONCESSIONARIA, nos termos dos itens seguintes. 

25.3.  A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA deverá ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, devidamente corrigida 

monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste, desde a data do investimento até a 

data do pagamento integral do valor devido á CONCESSIONÁRIA, devendo esta ser 

desenbolsada mensalmente, até que haja sua plena quitação, com no mínimo 20% (vinte por 
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cento) dos valores recebidos pelo PODER CONCEDENTE ou por outra empresa que esteja 

prestando os serviços públicos no município. 

25.4.  O PODER CONCEDENTE deverá adotar todos os atos necessários para que a parcela de 

que trata o item acima, referente aos valores recebidos, pelo PODER CONCEDENTE ou por 

terceiro, pela prestação dos serviços públicos, seja autometicamente repassada à 

CONCESSIONÁRIA, através de conta centralizadora e especial em instituição bancária de sua 

livre escolha. 

25.5.  A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata o item 

25.3 acima ser paga em uma única vez, com recursos obtidos na licitação que vier a ser realizada 

para contratação da nova sociedade CONCESSIONÁRIA, nos termos do art. 45 da Lei Federal 

n°. 8.987/1995. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA 

26.1.  A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência 

decretada ou no caso de extinção da CONCESSIONÁRIA. 

26.2.  Neste caso, a indenização devida pelo PODER CONCEDENTE será calculada tomando 

como base os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, segundo o plano de 

investimentos previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE, que não se achem ainda 

totalmente amortizados ou depreciados no curso do CONTRATO, corrigido monetariamente 

nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste. 

26.3.  A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à massa falida deverá ser paga pelo 

PODER CONCEDENTE à massa falida devidamente corrigida monetariamente nos mesmos 

moldes aplicáveis ao reajuste, desde a data do investimento até a data do pagamento integral do 

valor devido á CONCESSIONÁRIA, devendo esta ser desenbolsada mensalmente, até que haja 

sua plena quitação, com no mínimo 20% (vinte por cento) dos valores recebidos pelo PODER 

CONCEDENTE ou por outra empresa que esteja prestando os serviços públicos no município. 

26.4.  O PODER CONCEDENTE deverá adotar todos os atos necessários para que a parcela de 

que trata o item acima, referente aos valores recebidos, pelo PODER CONCEDENTE ou por 

terceiro, pela prestação dos serviços públicos, seja autometicamente repassada à 

CONCESSIONÁRIA, através de conta centralizadora e especial em instituição bancária de sua 

livre escolha. 

26.5.  A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata o 

inciso III acima ser paga em uma única vez, com recursos obtidos na licitação que vier a ser 

realizada para contratação da nova sociedade CONCESSIONÁRIA, nos termos do art. 45 da 
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Lei Federal n°. 8.987/1995. 

26.6.  Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderpa ser 

procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que o PODER CONCEDENTE ateste, 

mediante auto de vistoria, o estado em que se encontra os bens afetos á CONCESSÃO que 

serão revertidos livres de ônus; ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao 

PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro título. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: REVERSÃO DOS BENS E INDENIZAÇÕES 

CABÍVEIS 

27.1.  Extinto o presente CONTRATO, reverterão ao patrimônio do município os bens definidos 

como reversíveis, bem como quaisquer outros direitos e privilégios que tenham sido 

transferidos à CONCESSIONÁRIA para a prestação dos serviços, procedendo-se aos 

levantamentos e às avaliações necessárias à determinação do montante da indenização prévia 

devida à CONCESSIONÁRIA, observados os valores e as datas de sua incorporação aos 

sistemas do Terminal Rodoviário, nos termos dos art. 35, I e II, § 4° e art. 36, ambos 

pertencentes à Lei 8.987/1995. 

a) A reversão se dará mediante o prévio pagamento, quando cabível, pelo PODER 

CONCEDENTE, de indenização quanto aos investimentos efetuados pela 

CONCESSIONÁRIA, visando a aquisição, construção ou implantação de bens 

reversíveis ainda não amortizados ocorridos nos últimos 05 (cinco) anos do prazo 

da CONCESSÃO. 

b) Os bens reversíveis serão identificados mediante vistoria conjunta, a ser 

realizaada previamente à data da extinção do CONTRATO por um representante 

de cada uma das partes. 

c) O valor da indenização corresponde aos bens reversíveis identificados na forma 

da alínea “b” acima e será definido mediante reavaliação do seu valor patrimonial, 

nos termos da legislação tributári e societária aplicável. 

d) A reavaliação será feita pela entidade reguladora, obrigando-se a encaminhar 

ao PODER CONCEDENTE, em até 60 (sessenta) dias após a realização da vistoria 

previst na alínea “b” acima, o laudo de avaliação. 

e) O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para examinar o 

laudo e apresentar eventuais objeções, devidamente fundamentadas. Não haendo 
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manifestação de objeção, considerar-se-á aprovado o laudo de avaliação, hipótese 

em que o PODER CONCEDENTE deverá efetuar o pagamento da indenização 

correspondente antes da extinção do CONTRATO. 

f) A CONCESSIONÁRIA terá prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre 

as objeções eventualmente apresentadas pelo município acerca do laudo de 

avaliação. 

27.2.  A extinção do presente CONTRATO antes do advento de seu termo, salvo na hipótese de 

caducidade, acarretará a CONCESSIONÁRIA o direito de pleitear indenização integral pelas 

perdas e danos daí advindos. 

a) Na hipótese prevista neste item o município poderá assumir os contratos de 

financiamento contraidos pela CONCESSIONÁRIA para a realização dos 

investimentos decorrentes do presente CONTRATO desonerando integralmente a 

CONCESSIONÁRIA dos compromissos respectivos. 

27.3.  Na hipótese de advento do termo contratual sem a completa amortização e remuneração 

dos investimentos efetuados pela CONCESSIONÁRIA, em virtude de ruptura da equação 

econômico financeira do CONTRATO não recomposta integralmente até o advento do termo 

final de vigência do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE se obriga a indenizar 

integralmente a CONCESSIONÁRIA, previamente à retomada dos serviços e à reversão dos 

bens reversíveis, nos termos e segundo os critérios e procedimentos previstos nesta cláusula. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 

28.1.  No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de 

força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da administração ou de interferências 

imprevistas, que retardem ou impeçam o cumprimento deste CONTRATO, devidamente 

justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, ficará a CONCESSIONÁRIA exonerada 

de responsabilidade pelo atraso no cumprimento do cronograma de obras e serviços e das 

demais obrigações oriundas do CONTRATO. 

28.2.  Não se caracteriza, ainda, como descontinuidade do serviço a sua interrupção pela 

CONCESSIONÁRIA em situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e bens, nas 

seguintes hipóteses: 

a) Quando houver necessidade de realizar reparos, modificações ou melhoria 

de qualquer natureza no sistema; 
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b) Caso, a juizo da CONCESSIONÁRIA, haja comprometimento da segurança 

de instalações ou de pessoas; ou 

c) Por inadimplemento do usuário, após cumprimento do previsto no regulamento. 
 

28.3.  A ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nesta cláusula deverá ser imediatamente 

comunicada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, informando as medidas 

adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo que no caso de 

interrupção motivada por razões de ordem técnica, deverpa ser o PODER CONCEDENTE 

previamente comunicado. 

28.4.  Cabe à CONCESSIONÁRIA, em qualquer uma das hipóteses comentadas nesta cláusula, 

adotar as providências cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade do serviço ao prazo 

estritamente necessário, sujeito á ficalização da entidade reguladora. 

28.5.  Ocorrendo quaisquer dos fatos mencionados nos itens anteriores, a entidade reguladora e 

CONCESSIONÁRIA acordarão, alternativamente, acerca da recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro do CONTRATO ou da extinção da CONCESSÃO, caso a 

impossibilidade de cumprimento deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposição do 

equilíbrio econômico financeiro revele-se excessivamente onerosa para o PODER 

CONCEDENTE. 

28.6.  No caso de extinção da CONCESSÃO, em virtude da impossibilidade de cumprimento 

deste CONTRATO, pelos motivos elencados nesta clausula, as partes acordarão acerca do 

pagamento da indenização devida pelo município à CONCESSIONÁRIA. 

28.7.  A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE poderá a indenização de que trata esta 

cláusula, ser paga em uma única vez, com recursos obtidos na licitação que vier a ser realizada 

para contratação da nova sociedade CONCESSIONÁRIA, nos termos do art. 45 da Lei n°. 

8.987/1995. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: VENDA, ONERAÇÃO E DOAÇÃO 

29.1.  É vedado à CONCESSIONÁRIA, sob pena de declaração de caducidade da 

CONCESSÃO, vender, doar a qualquer título, dar em garantia ou onerar de qualquer modo, no 

todo ou em parte, os bens afetos á CONCESSÃO e direitos dela decorrentes, ou realizar 

qualquer negócio jurídico que vise a atingir idênticos objetivos, em desacordo com o disposto 

no EDITAL, neste CONTRATO e na legislação aplicável, ou sem a prévia autorização da 

entidade reguladora, sendo nulo qualquer ato praticado em violação ao disposto nesta cláusula, 

sem prejuízo do que estabelecem os artigos 28 e 28-a da Lei n°. 8.987/1995 e demais 

disposições aplicáveis. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA: VALOR DA CONTRATAÇÃO 

30.1.  O VALOR DA CONTRATAÇÃO, correspondente ao somatório das projeções de receita 

do serviço público de CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS ao longo do prazo da CONCESSÃO, 

apresentado na PROPOSTA COMERCIAL e correspondente a R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: DEVERES GERAIS DAS PARTES E 

EXERCÍCIO DE DIREITOS 

31.1.  O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA se comprometem, na execução 

deste CONTRATO, a observar o princípio da boa fé e da conservação dos negócios jurídicos, 

podendo, para tanto e desde que seja legalmente possível, ouvir a opinião de terceiros. 

31.2.  A entidade reguladora deverá editar normas para regulamentar o procedimento específico 

de solução amigável de divergências contratuais, em especial as referentes a execução 

contratual, sem prejuízo da submissão de qualquer matéria ao crivo do poder judiciário. 

31.3.  A tolerância de uma das partes, no que tange ao descumprimento, pelas demais partes 

envolvidas, de qualquer das disposições ora pactuadas, será considerada mera liberalidade, não 

constituindo renúncia a direito, nem impedimento ao seu exercício posterior, nem constituirá 

novação contratual. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INVALIDADE PARCIAL 

32.1.  – Se qualquer disposição ou cláusula deste CONTRATO for declarada ilegal ou inválida 

por um juízo de jurisdição competente, este CONTRATO deverá continuar em pleno vigor e 

efeito sem a citada disposição. 

32.2.  – No caso de a declaração de que trata o item acima alterar substancialmente os benefícios 

econômicos deste CONTRATO para qualquer das partes, PODER CONCEDENTE e 

CONCESSIONÁRIA deverão negociar, de boa fé, um ajuste equitativo para tal situação. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: TERMO DE REFERÊNCIA 

33.1.  Todas as normas e obrigações do TERMO DE REFERÊNCIA são parte integrante do 

presente CONTRATO, independente de transcrição. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

34.1.  Integram o presente instrumento, independente de transcrição, por serem de pleno 

conhecimento das partes, o EDITAL da Concorrência Pública n° 001/2023-CP/PMR e seus 
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anexos e a proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DO FORO 

35.1.  Foro da Comarca de Rurópolis – PA será competente para dirimir todas e quaisquer 

questões oriundas do presente ajuste, inclusive as questões entre a CONCESSIONÁRIA e a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS – PA. 

35.2.  Para firmeza e como prova de acordo, é lavrado o presente TERMO DE CONTRATO, 

no livro Especial de Contratos que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, 

dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução. 

Rurópolis, de de 2023. 

 

CONCEDENTE 

 

 
CONCESSIONÁRIA 

 

TESTEMUNHAS  

RG n°. 

CPF n°. 
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ANEXO II - EDITAL 
 

 

 

MODELOS DIVERSOS 
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MODELO 1 

 

CARTA–CREDENCIAL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2023. 
 

 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 

 

 

 
Prezados Senhores, 

 
 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade ou equivalente para 

estrangeiro (inserir o número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela 

Licitante (inserir nome da Licitante), vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor 

(inserir o nome completo), carteira de identidade ou equivalente para estrangeiro (inserir o 

número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura 

e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e 

demais documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir à licitação em 

epígrafe. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal) Obs.: firma 

reconhecida do responsável legal 
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MODELO Nº 02 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEITAÇÃO AO EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 

O   signatário    da    presente,    em    nome    da    empresa       

   (Nome 

e endereço da empresa Licitante) declara expressamente , que se sujeita às condições 

estabelecidas na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2022/pmr, em pauta e respectivos 

anexos e documentos, que acatará integramente qualquer decisão que venha a ser Tomada pelo 

licitador quanto à qualificação, apenas, das proponentes que hajam atendido às condições 

estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar    

 

O signatário da presente declara também em nome da referida proponente total 

concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente 

edital. 

 

 

 

 
 

Local e data 
 

 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal) 
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MODELO Nº 03 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 

 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 

constituído da Licitante (inserir o nome da Licitante) , declara que a mesma recebeu toda a 

documentação relativa a Concorrência Publica supramencionada, do Edital em apreço. 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 201   
 

 

 

 
 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELO Nº 04 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 

 
 

Atestamos para cumprimento deste Edital referente ao processo licitatório CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 002/2022/PMR que a Empresa_____________________________________, 

representada neste ato por seu representante Técnico Sr.                                       , portador do 

documento de identidade CREA           /                 , visitou, em       de           de 2022, o local 

onde serão realizadas as obras em epígrafe, na companhia de um servidor designado pelo 

Licitador. 
 

 

                               (PA), _                      de                 de 2022 . 
 

 

 

 
 
 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal) 
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MODELO Nº 05 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO. 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 

Local, de de 2022. 
 

 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 

constituído da Licitante (inserir o nome da Licitante) , declara, para todos os fins de direito, a 

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a 

idoneidade da proponente nos termos do artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666/93 de 

21 de junho de 1993, e sua alterações. 

 

 

 
(carimbo, nome,RG n° e assinatura do responsável legal) 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 06 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 
 

  (nome da empresa) _ , inscrita 

no CNPJ nº 

   por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)      

portador (a) da Carteira de identidade nº e de CPF nº DECLARA, 

para fins do disposto no item         do Edital da Concorrência Publica nº , sob as 

sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada: 

 

(. ) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 

da 

Lei Complementar 147/2014; 

 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações da Lei 

Complementar 147/2014. 

LOCAL E DATA 
 

Representante legal 

 

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando–se a condição 

jurídica da empresa licitante. 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 07 
 

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO 

OFERTADO. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 
 

      (empresa)   CNPJ   (MF)

 , situada à , por 

meio de seu representante legal ao final assinado, declara assumir inteira responsabilidade de 

prestar o serviço descrito em nossa proposta de preços a Concorrencia Publica nº 

  . 

 
Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausência 

de culpa de nossa parte, devidamente comprovada, em prestar o serviço ofertado, submeteremos 

a apreciação do Setor competente, novo serviço igual ou equivalente, atendendo aos preços 

contatados, desde que aceito pela Administração. 

 
Por derradeiro, que pelo descumprimento total ou parcial da execução do objeto 

da Concorrencia, suportaremos todas as conseqüências legais, inclusive com a inexecução do 

Contrato. 

 
Localidade, de de . 
 

 

 
 

Representante. 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 08 

 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

TERMO DE RENÚNCIA 

(Artigo 43, III, da Lei 8.666/93) 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 
 

 

   (nome do representante 

legal da empresa), portador da Carteira de Identidade n. º  , CPF n. º , 

representante legal e credenciado pela empresa __   CNPJ n.º  , 

participante do procedimento acima referenciado, DECLARA, nos termos do art. 43, III, da Lei 

no. 8.666/93, não pretender recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação preliminar renunciando expressamente, do direito ao prazo recursal 

e consequentemente, concordando com o curso do processo licitatório, passando–se à abertura 

dos envelopes de propostas das licitantes habilitadas. 

 
 

  , de de 201

 . 
 

 

 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

 

MODELO Nº 09 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 

 

 

Prezados Senhores, 
 

 

      (nome da empresa)    , CNPJ/MF n.º    , sediada     (endereço completo)     , 

declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 

(dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
 

Localidade, de de  

  
 

 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 10 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 

 

  (nome e qualificação do representante) , como representante 

devidamente constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)  , sito a , 

doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item      do

 Edital 

  , DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 

299 do Código Penal Brasileiro que: 

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa    (nome 

da empresa / CNPJ) , e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou 

qualquer pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no 

presente certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, 

antes da adjudicação do objeto do referido certame; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Comissão de Licitação ou 

representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial 

das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá–la. 
 

LOCAL E DATA 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 11 

 

DECLARAÇÃO QUE POSSUI ESTRUTURA E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 
 

 

          (nome e qualificação do representante) , como representante devidamente 

constituído da empresa (nome da empresa/CNPJ) , situada a , 

doravante denominado Licitante, vem por intermédio de seu representante legal ao final 

assinado, declara possuir estrutura e condições, e está devidamente equipada para executar os 

serviços, desta licitação, de acordo com os prazos e exigências do edital da Concorrência 

Pública nº 00 /201 . 

 

Localidade, de de    
 

 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

 

MODELO Nº 12 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 
 

 

          (nome e qualificação do representante) , como representante devidamente 

constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)                   , sito a                    , 

doravante denominado Licitante, por intermédio desta declarar que o seu representante legal 

para assinatura do contrato é o Sr (qualificação completa e endereço) 

LOCAL E DATA 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 13 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 
 

 

 

 

          (nome e qualificação do representante) , como representante devidamente 

constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ) , situada a , 

doravante denominado Licitante, vem por intermédio de seu representante ao final assinado, 

declara que não possui entre os Dirigentes, Gerentes e Sócios, pessoa com mandato eletivo ou 

que seja Servidor da Administração Pública ou assemelhado. 

Localidade, de de    
 

 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 14 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDÔNEIDADE 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 
 

    (empresa) CNPJ (MF) , 

situada à 

  , doravante denominado Licitante, declara que 

até a presente data não foi declarada inidônea perante aos Poderes Público Federal, Estadual e 

Municipal. 

 

Localidade, de de    
 
 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 15 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL CONCORRÊNCIA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 
 

      (empresa)    CNPJ    (MF) ,   

situada    à 

    , doravante denominado Licitante, Declara, para 

fins de comprovação junto a , que em atendimento ao dispositivo no inciso V, art. 

15 da Portaria Interministerial nº 127 de 29 de maio de 2008, possui em seu quadro, profissionais 

qualificados tecnicamente, que atendem aos requisitos necessários de capacidade técnica e 

gerencial para a Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE , NESTA CIDADE 

DE Rurópolis Estado do Pará, município de  , de acordo com o que 

preconiza as orientações do MI e atende aos requisitos necessários de capacidade técnica e 

gerencial para a execução do objeto proposto, tendo experiência no desenvolvimento das 

atividades que serão requeridas na execução do objeto. 

 

 

 
Localidade, de de    
 

 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 16 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 
 

      (empresa)    CNPJ    (MF) ,    

situada    à 

   , doravante denominado Licitante, Declara, para 

fins de comprovação junto a , que em atendimento ao dispositivo no art. 56 da 

Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507 de 24 de Novembro de 2011, se contratado para a 

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE  , NESTE MUNICÍPIO DE 

Rurópolis Estado do 

Pará, concede livre acesso aos documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 

contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes dos órgãos de controle 

interno e externo. 

 

 
Localidade, de de  

  
 

 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/PMR 

 

MODELO Nº 17 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 

 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis Prezados Senhores, 

  (nome da empresa) , CNPJ/MF n.º , sediada (endereço 

completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para 

prestação de serviço de 

  em conformidade com o Edital mencionado. 

Outrossim, declara que: 

 

a) Está apresentando documentação de habilitação e proposta para                        ; 

 

b) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

 

c) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos 

devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do 

Invólucro de nº. 01 – Documentos de Habilitação, em conformidade Arts. 27 a 31 da 

Lei nº. 8666/93, para participação na CONCORRENCIA PÚBLICA nº. 002/2022/pmr 
 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 

 
 

Localidade, de de . 
 

 

 

  (assinatura)   



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO-SEMAP 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Rua 10 de Maio, 263 – Centro – Rurópolis-Pará 

 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919 

CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br 
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MODELO Nº 18 

 
 

PROCURAÇÃO 
 

A empresa................................................................................................., por meio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a).................................................., Carteira de Identidade nº.

 , 

CPF nº...................................................., nomeia e constitui seu (sua) bastante procurador (a) o 

(a) Sr. (a)...................................................................................., portador (a) da Carteira de 

Identidade 

nº........................., CPF/MF nº...................................., com poderes específicos para praticar 

todos os atos referentes ao Concorrência Pública nº 002/2022–PMR/PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, interpor ou desistir de interpor recursos, bem como realizar 

negociações diretamente com o Presidente no tocante aos preços propostos. 

 

 

 

Localidade, de de   
 

 

 

 

 

 
 

(Assinatura reconhecida do Representante legal da licitante) (Nome completo do 

Representante) 

(Cargo do Representante) 
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MODELO Nº 19 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO 
 

 

Empresa estabelecida   a ,   

devidamente 

inscrita no CNPJ–MF sob o nº por seu representante legal 

o (a) Sr. (a) (qualificação completa) , DECLARA, total concordância com as condições de 

reajustamento contratual, estipulado na Cláusula                                do Reajustamento, da 

minuta do contrato, anexo deste  Edital. 

 
 

(Local),         de de 2022. 
 

 

 
Identificação e Assinatura 
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MODELO Nº 20 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 

Empresa estabelecida a 

 devidamente inscrita no CNPJ–MF sob o nº. 

 , Declaração de que a empresa tem pleno 

conhecimento de todos os parâmetros e elementos do serviço a ser prestado e que sua proposta 

atende integralmente aos requisitos constantes no Edital de Concorrência nº. 002/2022/pmr. 

 

 

(Local), de de 201  . 
 

 

 

 
 

Identificação e Assinatura 
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MODELO Nº 21 

 
 

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA ESTÁ APTA A INICIAR A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 
 

A empresa: , 

(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº. , por 

intermédio de 

seu representante legal o (a) Senhor (a) , 

portador (a) da Carteira de Identidade nº. ................................., CPF nº. , 

DECLARA, que a empresa está apta a iniciar a execução dos serviços, objeto da licitação, 

logo após a assinatura do contrato. 

 
 

(Local), de de 201 . 
 

 

 

 
 

Identificação e Assinatura 
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MODELO Nº 22 

 

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÂO DOS 

SERVIÇOS 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: CONCESSÃO PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, COMPREENDENDO A 

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E DA GERÊNCIA DO NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE RURÓPOLIS. 
 

À 

Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 
 

 

Empresa                                                  estabelecida                         , devidamente inscrita no 

CNPJ–MF sob o nº.                                     , através de seu representante legal Sr. (a)                          , 

R. G. nº.                           expedida pelo                            e CPF/MF nº                                           , 

Em atendimento ao edital em referência, indicamos os profissionais abaixo para atuarem como 

responsáveis técnicos dos serviços, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente 

contratados. 

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação permanente ao nosso 

quadro técnico e estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os 

atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 

CAU, da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução 

de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação. 

 
NOME Nº CREA TÍTULO/HABILITAÇÃO 

   

   

   

 
 

Local, de de 2022. 
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MODELO Nº 23 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2023–CP/ PMR 
 

 

Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta PREFEITURA 

MUNICIPAL RURÓPOLIS/CPL e as empresas interessadas em participar da presente 

licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o 

e–mail: licitação–pmr@hotmail.com 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de 

eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação 

de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

 

Rurópolis, de de 2023. 
 

 
 

Presidente CPL 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023–CP/ PMR 

Objeto: 

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE: FAX: Celular: CIDADE/ESTADO: 

E–MAIL: 

 
Recebemos, da CPL da Prefeitura Municipal de Rurópolis, nesta data, o Edital da Licitação 

acima identificada. 
 

  , de de 2022. 
 

 

Assinatura 
(A assinatura é opcional e caso de envio por e–mail) 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

mailto:licitação-pmr@hotmail.com
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MODELO Nº 24 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE 
 

 

Empresa  estabelecida a    

devidamente    inscrita    no    CNPJ–MF    sob    o    nº. ,   

sediada 

  , denominada licitante, Declara para fins de 

comprovação junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, que está enquadrada na 

Atividade econômica – CNAE nº _  – , como 

atividade principal, atendendo ao Objeto do serviço a ser prestado e que sua proposta atende 

integralmente aos requisitos constantes no Edital de Concorrência nº. 00 /201 . 

 

 

(Local), de de 201  . 
 

 

 

 

 
 

Identificação e Assinatura 
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ANEXO III - EDITAL 
 
 

PROJETO BÁSICO: ORÇAMENTO, 

PLANTAS E PROJETOS, 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

MEMORIAL DESCRITIVO - VIA 

DIGITAL 


