
 

  

  

 

O que fazemos? 
 

 

PLANOS DE MOBILIDADE URBANA 

Com a aprovação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), no ano de 2012, o 

planejamento dos sistemas de transporte e de circulação tornaram-se responsabilidade das 

cidades brasileiras que têm pelo menos uma das seguintes características:  

 

 Mais de 20 mil habitantes,  

 Integrantes de regiões ou de aglomerações metropolitanas, 

 Integrantes de áreas de especial interesse turístico, 

 Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, 

 Incluídas no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 

 

A importância de realizar o plano de mobilidade está em planejar de forma ordenada o 

crescimento das cidades, de forma que os municípios e regiões cresçam gerando renda, 

trabalho, emprego, saúde e bem-estar para os seus cidadãos, sem gerar os problemas que as 

grandes cidades concentram, como trânsito, poluição e altos índices de acidentes fatais 

ligados ao tráfego desordenado veículos e pedestres.  

 

Como forma de comprometer os gestores com a realização dos planos municipais de 

mobilidade, a PNMU estabelece que, a partir de abril de 2018, os municípios que não 

possuírem plano de mobilidade urbana (PlanMobs) compatibilizado com o plano diretor 

municipal, serão impedidos de receber recursos dos programas orçamentários federais 

destinado à mobilidade Urbana – Orçamento Geral da União (OGUs). E, a partir de abril de 

2019, estes também não poderão acessar recursos do Fundo Pró-Transporte, até que 

atendam às exigências da lei, ou seja, até que elaborem seus planos de mobilidade urbana1. 

                                                            

1 Para mais orientações também é possível acessar Caderno de Referência para Elaboração de Plano de 

Mobilidade Urbana. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf
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Incidência provável de tema por classe de cidades. Caderno de Referência para elaboração de Plano de 

Mobilidade Urbana, Ministério das Cidades (pág 227). 

TEMAS 

Número de habitantes da cidade 

20 a 

60 

mil 

60 a 

100 

mil 

100 a 

250 

mil 

250 a 

500 

mil 

+ de 

500 

mil 

Integração da mobilidade com o 

planejamento e ordenação do solo 

urbano   

          

Classificação, hierarquização do 

sistema viário e organização da 

circulação 

          

Implantação e qualificação da calçadas 

e áreas de circulação a pé 
          

Criação de condições adequadas à 

circulação de ciclistas 
          

Priorização do transporte coletivo e 

implantação de sistema integrado 
         

Política tarifária e redução do custo de 

transporte coletivo urbano 
        

Instrumentos para o controle e 

desestímulo ao transporte individual 

motorizado 

       

Promoção da acessibilidade universal           

Circulação viária em condições seguras 

e humanizadas 
          

Acessibilidade, transporte coletivo e 

escolar para a área rural 
          

Transporte de carga        

Estruturação institucional           
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EXPERIÊNCIA E QUALIDADE 

A TcUrbes2 tem como grande diferencial a qualidade técnica de sua equipe, nos últimos 

anos elaborou planos de mobilidade para cidades com diferentes características 

territoriais, valorizando as especificidades e potenciais locais – sociais, econômicos, 

ambientais e turísticos, que possam induzir e fomentar o desenvolvimento sustentado.  

Somos uma empresa que trabalha exemplo: 

 

ANO PLANO HABITANTES CONTRATO3 DURAÇÃO 

2016 Plano de Mobilidade de Cacoal 60 a 100 Mil R$ 200 Mil 12 Meses 

2015 
Plano de Mobilidade de Ilha 

Comprida 
10 Mil R$ 120 Mil 14 Meses 

2015 
Plano de Mobilidade Urbana e 

Turística do Município de Itu 
100 a 250 Mil R$ 300 Mil 20 Meses 

2015 Plano de Mobilidade de Muriaé 60 a 100 Mil R$ 250 Mil 20 Meses 

2014 
Plano Diretor de Mobilidade do 

Município de Santa Isabel 
20 a 60 Mil R$ 120 Mil 13 Meses 

2013 
Plano de Mobilidade de Passo 

Fundo 
100 a 250 Mil R$ 210 Mil 18 Meses 

 

Nosso trabalho tem como diferencial a composição de equipes multidisciplinares. 

 

O processo de execução dos planos de mobilidade desenvolvidos pela TcUrbes é realizado 

por meio do desenvolvimento de etapas mínimas de trabalhos. 

 

 Plano de trabalho e reuniões de alinhamento; 

 Levantamento de dados de fontes secundárias; 

 Levantamento de dados de fontes primárias; 

 Diagnóstico preliminar; 

 Oficina participativa; 

 Diagnóstico final; 

                                                            

2  Todos os trabalhos seguem rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela Lei Federal nº 

8.666/1993 e pela Lei 10.520/2002, utilizando como base para proposta orçamentária Editais e Termos de 

Referência fornecidos pelo poder público. 

3 Valores não corrigidos. 
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 Propostas preliminares; 

 Reuniões técnicas; 

 Audiências públicas; 

 Propostas finais; 

 Elaboração de Minuta de projeto de lei (opcional). 

 

Além do escopo mínimo a TcUrbes também desenvolve trabalhos complementares, a 

depender das necessidades apontados pelos gestores municipais ou identificadas durante 

o processo de elaboração do plano, com por exemplo: 

 

  Qualificação do corpo técnico municipal para a mobilidade sustentável; 

 Engajamento social e educação para a mobilidade urbana sustentável; 

 Acompanhamento das audiências na Câmara Municipal para a aprovação do 

PlanMob; 

 Elaboração de programas e projetos estratégicos para a implementação do 

PlanMob; e 

 Identificação de formas de construção de parcerias público privadas e de 

captação de recursos. 

 

Os prazos de elaboração destes trabalhos variam de 6 a 12 meses, de acordo com o tamanho, 

especificidades e base de informações preliminares disponíveis para o desenvolvimento do 

plano de mobilidade. 

 

 

EXEMPLOS DE TERMOS DE REFERÊNCIA 

Estes editais e termos de referência, documentos públicos, encontram-se nos anexos 

a título de exemplificação. 

 

 Plano de Mobilidade de Ilha Comprida – Modalidade Edital de Convite 

 Plano de Mobilidade de Muriaé – Modalidade Pregão Presencial 

 Plano de Mobilidade de Balneário Camboriú – Modalidade Técnica e Preço 

 Plano de mobilidade de Vila Velha – Menor Preço Global 

 

 

 
  



 

                                                                 

5 

ANEXOS 



 

Avenida Beira Mar, nº 11.000, Balneário Meu Recanto – Ilha Comprida/SP - CEP: 11925-000 -(13) 3842-7000 
www.ilhacomprida.sp.gov.br 

 

Município de Ilha Comprida 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

 
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL DE CONVITE 
 
 
 
 

ACUSAMOS O RECEBIMENTO, NESTA DATA, DO EDITAL DE CONVITE Nº 107/2015 – 

PROCESSO Nº 415/2015 – REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO 

DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA DO ANEXO I DO EDITAL DE CONVITE. 

 

OS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA” DEVERÃO SER ENTREGUES, ATÉ O DIA 

14/09/2015 ÀS 09 HORAS, NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/LICITAÇÃO DA PREFEITURA COM 

SEDE NA AVENIDA BEIRA MAR, Nº 11.000 – BALNEÁRIO MEU RECANTO, NESTE MUNICÍPIO DE ILHA 

COMPRIDA, ESTADO DE SÃO PAULO, LOCAL DE ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO.  

 
 
 
 
 
 
 

ILHA COMPRIDA, 09 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
(CARIMBO DA EMPRESA) 

 
 
 

__________________________________ 
ASSINATURA/RESPONSÁVEL 
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EDITAL DE CONVITE N.º 100/2015 

PROCESSO:396/2015 

ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 14/09/2015 – até 09h00min. 

 

1. DO PREÂMBULO 

1.1 - O MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, entidade pública, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº 
64.037.872/0001-07, com sede na Avenida Beira Mar, nº 11.000 – Balneário Meu Recanto, neste 
Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar a licitação na modalidade “CONVITE”, do tipo menor preço, de acordo com o que 
determina a Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, com as 
alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto 
de 2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a ser regida pelas cláusulas e condições 
que seguem. 

2.  DO OBJETO 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA ELABORAÇÃO DE O PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, conforme 
especificações no anexo do edital. 

2.2 - Valor estimado para contratação: R$ 142.883,50 (Cento e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta 

e três reais e cinquenta centavos). 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1- Podem participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, convidadas ou interessadas que preencherem a todas as exigências constantes deste Edital 
e seus anexos. 

3.1.1- Entende-se por convidadas àquelas notificadas por este Município que retirarem o Convite; 

3.1.2- Entende-se por interessadas àquelas que manifestarem seu interesse com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a entrega dos envelopes, (Lei n° 8.666/93 art. 22 § 
3°). 

4 - DA HABILITAÇÃO 

4.1 - As pessoas jurídicas do ramo, pertinente ao objeto da licitação, interessadas em participar do 
presente CONVITE, deverão protocolar, até as 09:00 (nove) horas do dia 14/09/2015, 02 (dois) 
envelopes lacrados e numerados, no Departamento Administrativo/Licitação da Prefeitura com sede na 
Avenida Beira Mar, nº 11.000 – Balneário Meu Recanto, neste município de Ilha Comprida, Estado de 
São Paulo, local de abertura e encerramento da licitação, em que indiquem, respectivamente: 

 
 

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO 
CONVITE Nº107/2015 
PROCESSO Nº415/2015 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE. 
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ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA 
CONVITE Nº107/2015 
PROCESSO Nº415/2015 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

5.1 - O Envelope nº 01 "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

5.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

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

5.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) Certidão conjunta de regularidade de débitos relativa a tributos Federais, INSS e à Dívida Ativa da 
União; 

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 
Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (ISS) do domicílio ou sede da licitante, através 
da Certidão Negativa de Débitos Municipais, que comprove a inexistência de qualquer débito nesta 
esfera. 

5.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel que contenha a denominação ou razão social da 
empresa e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, (conforme ANEXO do Edital); 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel que contenha a denominação ou razão social da 
empresa e subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para 
licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual n° 10.218, 
de 12 de fevereiro de 1999, (conforme ANEXO do Edital); 
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c) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, para 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação (conforme ANEXO do Edital);. 

d) Quando for o caso, apresentar Declaração da Desistência de Interposição de Recurso, 
concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório. (conforme ANEXO do Edital); 

e) Declaração da licitante, elaborada em papel que contenha a denominação ou razão social da 
empresa e subscrita pelo seu representante legal, visando ao exercício da preferência prevista na Lei 
Complementar nº 123/06 e suas atualizações, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no ANEXO deste Edital, quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 

6.2 - Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados 
seqüencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

6.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

6.4 - Os documentos exigidos deverão ser atualizados e poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por empregado pertencente à 
Comissão Especial de Licitação, por ocasião da reunião de abertura. No caso de publicação em Órgão da 
Imprensa Oficial é necessário que a mesma possibilite a identificação do veículo e da data da publicação. 
Todos os documentos apresentados deverão ser legíveis, isto é, possuírem letras em tamanho normal, e 
não reduzidas. 

6.5 - O documento original apresentado será devolvido após conferência pela Comissão Especial de 
Licitação, aos presentes, ficando à disposição os documentos das licitantes ausentes. 

7- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA” 

7.1. A proposta deverá ser formulada em papel timbrado da empresa ou identificado sob qualquer 
forma de impressão, seguindo o modelo apresentado no anexo do presente edital, constando o número 
e objeto desta licitação, nome da empresa e seu endereço completo, datilografada ou impressa em 
apenas uma via, em um só lado do papel, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e ser assinada 
por seu representante legal, sob pena de ser liminarmente rejeitada. As propostas deverão ser 
apresentadas de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando as seguintes 
especificações mínimas: 

7.2 - A proposta deverá, preferencialmente, ser elaborada contendo os seguintes elementos: 

a) Denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante; 

b) Preço unitário e total do objeto, em algarismo, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas 
resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas 
ou indiretas relacionadas ao objeto da presente licitação; 

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias; 



 

Avenida Beira Mar, nº 11.000, Balneário Meu Recanto – Ilha Comprida/SP - CEP: 11925-000 -(13) 3842-7000 
www.ilhacomprida.sp.gov.br 

 

Município de Ilha Comprida 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

8 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

8.1 - O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no Art. 
43 da Lei Federal nº. 8.666/93, obedecendo aos seguintes critérios: 

a) No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Convite, na presença dos licitantes ou seus 
representantes que comparecerem e demais interessados que quiserem assistir ao ato, a Comissão 
julgadora designada, iniciará os trabalhos, examinando os envelopes (1) “documentação e (2) 
“propostas”, os quais serão rubricados pelos componentes e representantes presentes, procedendo a 
seguir a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua 
apreciação; 

b) Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

c)  Abertura dos envelopes contendo, as “PROPOSTAS” que serão tidas como imutáveis e acabadas, 
não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as 
ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Convite; 

d) As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Julgadora, bem como pelas 
proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços e condições 
oferecidas; 

e) Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos representantes 
presentes e pelos membros da Comissão julgadora, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma; 

f) Se ocorrer à suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no dia, o 
resultado será divulgado, para conhecimento de todos os participantes. 

9- DO JULGAMENTO 

9.1 – A Comissão de Licitação analisará e julgará as propostas. 

9.1.1 – Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desconformidade com os termos deste 
Edital. 

9.2 – Durante a análise das propostas, a Comissão de Licitação poderá convocar os proponentes para 
quaisquer esclarecimentos relativos às respectivas propostas, ou promover diligências destinadas a 
esclarecer ou instruir o processo. 

9.3 – As propostas serão julgadas, pelo critério de: MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.4 – A Comissão de Licitação poderá, a qualquer tempo, verificar exatidão das informações prestadas 
pelas licitantes. Caso seja constatada a inveracidade de alguma informação, o licitante será 
desclassificado por não atendimento às exigências do Edital, nos termos dos artigos 44 e 48, da Lei 
8.666/93. 

9.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas de empresas que não se enquadrarem na Lei 
Federal 123/2006 e suas atualizações, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do artigo 3º 
da Lei Federal 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual as licitantes 
empatadas serão convocadas. 
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9.5.1 – Nesta Carta Convite será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme prevê o art. 44 da Lei Complementar 
123/2006 e suas atualizações. 

9.5.1.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

9.6 - Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma 
(incisos I, II e III do art. 45 da Lei Complementar Federal 123/06 e suas atualizações), e em ato público, 
para o qual as licitantes empatadas serão convocadas: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado; 

II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do inciso I 
do caput deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 9.5.1, retro, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1.1, retro, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.7 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.6, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§1º do art. 45 da Lei 
Complementar Federal 123/06 e suas atualizações). 

9.8 - O disposto nos subitens 9.5 à 9.7, retro, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2º do art. 45 da Lei 
Complementar Federal 123/06 e suas atualizações). 

9.9 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, conforme subitens 9.5 à 
9.8, retro, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após o encerramento da sessão de abertura e análise das propostas, podendo, desde já, 
renunciar à faculdade, por escrito ou em ata. 

9.10 – Todas as ocorrências da sessão serão registrados em Ata que será assinada por todos os 
participantes, após o encerramento dos trabalhos. Os licitantes serão comunicados de todos os atos e 
decisões relacionadas ao certame. 

9.11 – Após análise e julgamento das propostas comerciais, a Comissão de Licitações efetuará a 
classificação das mesmas, aplicando-se o critério descrito no subitem 9.3 e 9.5.1 deste convite. 

9.12 – Decaí do direito estabelecido nos sub-itens 9.5 à 9.7  a proponente que não se fizer devidamente 
representada na sessão de habilitação e julgamento das propostas. 

9.13 - Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, não será exigida comprovação 
de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.1.2, 
alíneas “a” a “e”, do item 5 deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 
comprovação. 

9.13.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 9.13 deste 
item 9 deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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9.13.2 - A comprovação de que trata o subitem 9.13.1 deste item 9 deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante foi declarada vencedora 
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração. 

10 - DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 

10.1 - Dos atos do Município caberão os recursos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e de 
nº 8.883/94, que deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito, através da Comissão Julgadora, em 
documento protocolado junto ao Departamento Administrativo/Licitação, sito à na avenida beira mar, 
nº 11.000 – balneário meu recanto, neste município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, nos dias 
úteis das 09:00 às17:00 horas. 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - As despesas da presente licitação irá onerar recursos da seguinte dotação orçamentária: 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 02.04 - DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 02.04.04 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 04.127.0008.2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURIDICA CATEGORIA ELEMENTO - 3.3.90.39 FONTE DE RECURSOS – 1 - CÓD.DE APLICAÇÃO – 
110.000 - FICHA ORÇAMENTÁRIA Nº 121. 

12 –DA CONTRATAÇÃO: 

12.1. O Órgão Licitante convocará a Licitante Vencedora para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, proceder a assinatura do contrato. 

12.2- A contratada deverá manter-se, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e a qualificação exigidas na fase de licitação, 
devendo apresentar ao CONTRATANTE quando exigido.  

12.3 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, 
estiverem com os prazos de validade vencidos, o MUNICIPIO verificará a situação, por meio eletrônico 
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.4- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 

12.5 - No caso da licitante ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, se esta 
apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data em que o proponente for considerado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério do MUNICIPIO, para a regularização da documentação, nos termos do § 1º, do 
art. 43, da Lei Complementar federal nº 123/2006 e suas atualizações. 

12.6 - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei federal nº 8.666/93, com alterações 
posteriores, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

13 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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13.1- O Proponente Vencedor fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, eventuais 
acréscimos ou supressões, que se fizerem no(s) objeto(s) licitado(s) e descrito(s) neste edital e no(s) 
Anexo(s), até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelece 
o § 1º do Artigo 65, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas através das Leis Federais 
8883/94, 9648/98 e 9854/99. 

14 - DO PAGAMENTO  

14.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação dos originais dos documentos de 
cobrança. 

14.2 - O pagamento será efetuado conforme solicitação, através de deposito em conta , no prazo 
de até 10(dez) dias, contados da data do recebimento da nota fiscal no setor responsável pelo objeto do 
convite. 

14.3 - O Documento Fiscal que apresentar incorreções será devolvido à CONTRATADA para as devidas 
correções. Neste caso, o prazo para pagamento será postergado em igual número de dias, levando em 
conta a data de sua reapresentação, sem qualquer prejuízo na execução dos serviços contratados.  

15 - DAS RESPONSABILIDADES: 

15.1 - O Proponente Vencedor, responderá pelos danos causados diretamente à contratantes/ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do(s) objeto(s) licitado(s), não excluindo sua 
responsabilidade a fiscalização do Município. 

15.2 – O Proponente Vencedor responderá também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do objeto licitado.  

15.3 - O Proponente Vencedor, não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, 
bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

16 - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA 

16.1 - Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 . 

17 - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

17.1 – O Convite será afixado para consulta e conhecimento de todos no Quadro de Avisos do 
Departamento Administrativo/Licitação, podendo ser obtido por interessados, sem ônus, no mesmo 
endereço, no horário das 09:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 h, nos dias úteis; 

17.2 – Esclarecimentos poderão ser obtidos no Departamento Administrativo/Licitação, através do 
telefone (13) 3842 7078 / 3842-7026- fax (13) 3482 7061, e-mail: licitacao@ilhacomprida.sp.gov.br. 

18 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

18.1 - Eventuais impugnações ao Edital deverão ser protocolizadas no Departamento 
Administrativo/Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. 

18.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

19- AS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - O Município de Ilha Comprida poderá revogar esta licitação nos termos do artigo 49 da Lei nº 
8.666/93, no seu todo ou em parte; 
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19.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as 
que estiverem em regime de falência ou concordata; 

19.3 - A presente licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou 
julgamento, e poderá ser revogada a juízo exclusivo do Senhor Prefeito, caso seja julgada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público; 

19.4 - A simples apresentação da proposta sujeitará a licitante às normas do presente Edital e à Lei das 
Licitações nº. 8.666/93 e suas atualizações; 

19.5 - A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será feita mediante afixação no quadro de 
avisos do Departamento Administrativo/Licitação. 

20. - Integram o presente edital: 

ANEXO I –TERMO DE REFERENCIA; 
ANEXO II – MODELO PROPOSTA COMERCIAL; 
ANEXO III – MINUTA CONTRATO; 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE; 
ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE;  
ANEXO VII - MODELO DE TERMO DE DESISTENCIA DE RECURSO; 
ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTITICAÇÃO; 

Ilha Comprida, 17 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

 
DECIO JOSE VENTURA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 E APROVADO: 
 
 

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 
PROCURADOR JURÍDICO/MIC 

OAB/SP 144.270 - A 
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ANEXO I 
 

TERMO 

DE 

REFERÊNCIA 
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ANEXO II  

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

CARTA CONVITE N° 107/2015 
PROCESSO N. °415/2015 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE O PLANO DE MOBILIDADE 
URBANA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I 
 
ÁO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA 

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a prestação do 
serviços, objeto do certame licitatório referido acima, nos termos e condições mínimas estabelecidos 
pelo edital, conforme consta abaixo:. 

 
ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNID. QUANT. PÇ UNIT/SERV PÇ TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ELABORAÇÃO DE O PLANO DE MOBILIDADE 
URBANA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA,NOS 
TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDOS 
PELO EDITAL 

sv 01 

  

 

 

a) Prazo de entrega: conforme anexo 01; 

b) Local de entrega: conforme anexo 01; 

c) Forma de Pagamento: Conforme clausula 14 do edital e minuta do contrato. 

d) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da abertura dos envelopes. 

DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa 
abaixo qualificada, que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os 
custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do 
pessoal, utilização de veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer 
natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução dos serviços constantes de nossa 
proposta, objeto da presente licitação. 

Local e data _________________ 
 

 
 

________________________________________ 
Representante legal 

(com carimbo da Empresa ) 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato que entre si celebram o Município de Ilha Comprida e a Empresa ____________ para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE O PLANO DE MOBILIDADE URBANA 
DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, conforme consta do Processo n.º ---------/2015, Edital Convite n.º ---
-----/2015 
 
Aos ___ (_____) dias do mês de ______ do ano de 2015, compareceram de um lado o  Municipio de Ilha 
Comprida, Entidade Pública, inscrita no CNPJ/MF no 64.037.872/0001-07, sediada na Av. Beira Mar, no 
11.000, Balneário Meu Recanto, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, representada, 
neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Senhor DÉCIO JOSÉ VENTURA, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ______________________ com sede, na 
_______________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o nº __________________, e Inscrição Estadual nº ________________, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal, Senhor 
(a)_________________, portador (a) do R.G. Nº ______________ e C.P.F. nº _______________, e pelos 
mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação 
efetuada na licitação Convite nº _____________/2015,  Processo n º _______/2015, pelo presente 
instrumento avençam um contrato de  
_________________________________________________________, sujeitando-se ás normas da Lei 
Federal nº  8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações, Lei Estadual nº 6.544 de 22 de 
novembro de 1989 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie  e as seguintes cláusulas e 
condições que reciprocamente outorgam e aceitam:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1- O presente contrato tem por objeto contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE O PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE ILHA 

COMPRIDA. 

1.1.2- DESCRIÇÃO E QUANTIDADES NECESSARIAS, conforme Termo de Referencia - Anexo I do 

Instrumento Convocatório. 

1.2- Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos: 

1.2.1- Edital do CONVITE nº. ________________/2015 e seus Anexos; 

1.2.2- Proposta apresentada pela CONTRATADA; 

1.2.3- Ata da sessão do CONVITE nº. _____________/2015; 

CLÁUSULA SEGUNDA – FATURAMENTO, PAGAMENTO, VALOR E RECURSOS 

2.1- Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação dos originais dos documentos de 

cobrança. 
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2.2- O pagamento do será efetuado conforme a entrega dos serviços prestados através de deposito 

bancário, no prazo de até 10(dez) dias, contados do recebimento pelo responsável pelo objeto. 

2.2.2- Havendo divergência ou erro na emissão da NF. fica interrompido o prazo para o pagamento, 

sendo reiniciada a contagem somente após a regularização. 

2.2.3- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em 

dias de expediente do CONTRATANTE. 

2.3- O valor total do presente contrato é de R$_________ (_______________), que corresponde à soma 

de todos os materiais. 

2.4- As despesas da presente licitação irá onerar recursos das fichas __________– dotação orçamentária 

_____________________________________. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

Este contrato terá vigência de 08(oito) meses, no período de __.__.____ a __.__._____, nos termos e 

condições permitidos pela legislação vigente, 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo fiel cumprimento dos encargos assumidos na contratação 

e pelos demais encargos que lhe são atribuídos segundo a legislação vigente. 

4.2- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste contrato, não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

5.1- O CONTRATANTE responsabilizar-se-á pelo pagamento na forma ajustada e pelos demais encargos 

assumidos na contratação e os que lhe são atribuídos segundo a legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO E SANÇÕES 

6.1 - Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

atualizações,garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

7.1- As partes elegem o foro da Comarca de Iguape, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas deste contrato. 

7.2- E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. 

Ilha Comprida,.... de ......................de 2015. 

 
 

CONTRATANTE: 
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............................................................ 
DECIO JOSE VENTURA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

CONTRATADA: 

       …......................................................... 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª ___________________________ 
 
 
 
2ª ____________________________ 
 
 
 
 

 VISTO E APROVADO: 
 
 

____________________________________ 
GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 

PROCURADOR JURÍDICO/MIC 
OAB/SP 144.270 - A 
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ANEXO IV – MODELO 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

AO 
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
CARTA CONVITE N° 107/2015 
PROCESSO N. ° 415/2015 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE O PLANO DE MOBILIDADE 
URBANA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA. 
 
A empresa _________________(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.° ____________ 
com sede à Rua ___________________(endereço completo da licitante), por seu representante legal, 
para fins de participação no procedimento licitatório de Carta Convite referida acima, e em 
cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, DECLARA que:  

1. inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação, inclusive em virtude das disposições do parágrafo 
único do artigo 117 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 10.218 de 12 de fevereiro de 1.999.; 

2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando 
impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

3. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

4. encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu quadro 
de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos 
em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o 
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações; 

5. cumpre as normas relativas a saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, 
excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam 
recair sobre o Município de Ilha Comprida; 

6. tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições 
nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

7. examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado 
conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não 
poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas 
especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação; 
 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração: 
Local, _____ de __________________ de 2015. 

 
 
 

 
________________________________________ 

Representante legal 
( com carimbo da Empresa ) 

 
 
 

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE). 



 

Avenida Beira Mar, nº 11.000, Balneário Meu Recanto – Ilha Comprida/SP - CEP: 11925-000 -(13) 3842-7000 
www.ilhacomprida.sp.gov.br 

 

Município de Ilha Comprida 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

ANEXO V 
 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa ____________________________ (denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº _______________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório do Convite nº 107/2015, realizado pelo MUNICIPIO. 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

(LOCAL E DATA) 
 
 
 
 

_____________________________ 
(REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE) 
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ANEXO VI 

MODELO TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO 

 
A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA 
CARTA CONVITE N° 107/2015 
PROCESSO N. ° 415/2015 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE O PLANO DE MOBILIDADE 
URBANA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA 
 
 
 
 

À _____________________ (denominação da pessoa jurídica), com sede à ______________________ 

(endereço completo da empresa), inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, vem por meio deste 

declinar do direito de interpor recurso e prazo da decisão da Comissão Julgadora de Licitação, quanto o 

julgamento dos envelopes: nº 01 HABILITAÇÃO, bem como o julgamento dos envelopes nº. 02 

PROPOSTAS, concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório; referente a Carta Convite 

objeto do certame licitatório referido acima. 

 

. 

 
 

Local, _____ de _______de 2015. 
 
 
 
 

 
________________________________________ 

Representante legal 
(com carimbo da Empresa ) 

 
 

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE). 

  



 

Avenida Beira Mar, nº 11.000, Balneário Meu Recanto – Ilha Comprida/SP - CEP: 11925-000 -(13) 3842-7000 
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Município de Ilha Comprida 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

 
 

ANEXO VII 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 
CONTRATANTE:______________________________________________________________ 
CONTRATADA:_______________________________________________________________ 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):___________________________________________________ 
OBJETO:____________________________________________________________________ 
ADVOGADO(S): (*)___________________________________________________________ 
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-
nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 
aos interessados. 
 
 
LOCAL e DATA:______________________________________________________________ 
 
 
CONTRATANTE 
 
Nome e cargo:_______________________________________________________________ 
E-mailinstitucional:___________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_______________________________________________________________ 
Assinatura:__________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA 
 
Nome e cargo:_______________________________________________________________ 
E-mail institucional ___________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_______________________________________________________________ 
Assinatura:__________________________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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OBRA :  PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

LOCAL :  MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA 

 

1. OBJETIVO 

Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Ilha Comprida (Figura 

01), considerando as políticas de desenvolvimento urbano e setoriais (plano 

diretor, habitação, transportes, saneamento básico, gestão do uso do solo, 

educação e saúde) e definir as diretrizes e investimentos necessários para 

composição dos planos de ação 

Federal 12.587/2012. 

Figura 01 - Planta do Município de Ilha Comprida.

 

2. ESCOPO 

O município de Ilha Comprida, localizado no extremo Sul do Estado de São 

Paulo, tem cerca de 192 km

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010. Seu território 

está inserido em Área de Proteção Ambiental 

essa razão, tem grandes áreas preservadas e

ocupada. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA - SP 

Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Ilha Comprida (Figura 

01), considerando as políticas de desenvolvimento urbano e setoriais (plano 

diretor, habitação, transportes, saneamento básico, gestão do uso do solo, 

educação e saúde) e definir as diretrizes e investimentos necessários para 

composição dos planos de ação e investimento, conforme disposições da Lei 

Planta do Município de Ilha Comprida. 

O município de Ilha Comprida, localizado no extremo Sul do Estado de São 

Paulo, tem cerca de 192 km2 e população de 9.025 habitantes, conforme censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010. Seu território 

está inserido em Área de Proteção Ambiental - APA (Decreto 30.817/89) e, por 

essa razão, tem grandes áreas preservadas e apenas uma pequena parte 
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Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Ilha Comprida (Figura 

01), considerando as políticas de desenvolvimento urbano e setoriais (plano 

diretor, habitação, transportes, saneamento básico, gestão do uso do solo, 

educação e saúde) e definir as diretrizes e investimentos necessários para 

e investimento, conforme disposições da Lei 

O município de Ilha Comprida, localizado no extremo Sul do Estado de São 

e população de 9.025 habitantes, conforme censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010. Seu território 

APA (Decreto 30.817/89) e, por 

apenas uma pequena parte 
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O crescimento do município ganhou força na década de 1950 com a 

expansão imobiliária. No entanto, esse fato tornou

de planejamento. Nesse período, muitos loteamentos foram aprovados sem 

nenhum plano estratégico, o que gerou um problema até os dias atuais, em que 

poucos loteamentos são regulares, alguns estão em fase de regularização e 

muitos foram cancelados ou bloqueados. Após a criação da APA, alguns 

loteamentos foram inseridos em zonas de 

desses loteamentos estão em zonas urbanizadas e adensadas. 

O município tem potencial turístico e está crescendo ano após ano.

a criação de um Plano de Mobilidade Urbana é imprescindível para garantir e 

subsidiar essa expansão que deve atender questões referentes à mobilidade, bem 

como criar mecanismos que direcionem as estratégias de ação e integração entre 

moradores, turistas e visitantes que utilizam a malha viária municipal.

A malha viária municipal está dispo

grande parte, foram criados individualmente e, por essa razão, seus logradouros 

não se coincidem. Entre esses loteamentos estão localizados os principais eixos 

viários existentes: Avenida Carlos Roberto de Paula, as Margina

e Sul, Avenida Beira Mar, Estrada da Vizinhança, Avenida São Paulo, Avenida 

Copacabana, Avenida 27 de Outubro, Estrada da Praia, Avenida Adelaide, 

Avenida Central e Avenida Intermares. As demais vias estão interligadas entre os 

loteamentos.  

Compreende-se como área central mais adensada, do Balneário Atlântico 

até o Balneário Xandú. 

adensadas, bem como as comunidades tradicionais e vilarejos ao longo de todo o 

território. 

Isto posto, o plano

transporte e a mobilidade urbana, preservando as características físicas e 

ambientais de cada região e tendo como componentes estruturadores da 

mobilidade os seguintes itens:

 

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
Estância Balneária 

DPDU 

Av. Beira Mar, 11.000, Bal Meu Recanto, CEP 11925-000, Ilha Comprida/SP. Tel.: 13 3842 7037
e-mail – dpdu@ilhacomprida.sp.gov.br 

O crescimento do município ganhou força na década de 1950 com a 

expansão imobiliária. No entanto, esse fato tornou-se problemático devido à falta 

de planejamento. Nesse período, muitos loteamentos foram aprovados sem 

um plano estratégico, o que gerou um problema até os dias atuais, em que 

poucos loteamentos são regulares, alguns estão em fase de regularização e 

muitos foram cancelados ou bloqueados. Após a criação da APA, alguns 

loteamentos foram inseridos em zonas de preservação ambiental, mas boa parte 

desses loteamentos estão em zonas urbanizadas e adensadas.  

O município tem potencial turístico e está crescendo ano após ano.

a criação de um Plano de Mobilidade Urbana é imprescindível para garantir e 

essa expansão que deve atender questões referentes à mobilidade, bem 

como criar mecanismos que direcionem as estratégias de ação e integração entre 

moradores, turistas e visitantes que utilizam a malha viária municipal.

A malha viária municipal está disposta entre os loteamentos que,

grande parte, foram criados individualmente e, por essa razão, seus logradouros 

não se coincidem. Entre esses loteamentos estão localizados os principais eixos 

viários existentes: Avenida Carlos Roberto de Paula, as Marginais Candapuí Norte 

e Sul, Avenida Beira Mar, Estrada da Vizinhança, Avenida São Paulo, Avenida 

Copacabana, Avenida 27 de Outubro, Estrada da Praia, Avenida Adelaide, 

Avenida Central e Avenida Intermares. As demais vias estão interligadas entre os 

se como área central mais adensada, do Balneário Atlântico 

até o Balneário Xandú. No entanto, não se deve desprezar as áreas menos 

adensadas, bem como as comunidades tradicionais e vilarejos ao longo de todo o 

Isto posto, o plano deverá contemplar a integração entre as redes de 

transporte e a mobilidade urbana, preservando as características físicas e 

ambientais de cada região e tendo como componentes estruturadores da 

mobilidade os seguintes itens: 
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O crescimento do município ganhou força na década de 1950 com a 

se problemático devido à falta 

de planejamento. Nesse período, muitos loteamentos foram aprovados sem 

um plano estratégico, o que gerou um problema até os dias atuais, em que 

poucos loteamentos são regulares, alguns estão em fase de regularização e 

muitos foram cancelados ou bloqueados. Após a criação da APA, alguns 

preservação ambiental, mas boa parte 

 

O município tem potencial turístico e está crescendo ano após ano. Assim, 

a criação de um Plano de Mobilidade Urbana é imprescindível para garantir e 

essa expansão que deve atender questões referentes à mobilidade, bem 

como criar mecanismos que direcionem as estratégias de ação e integração entre 

moradores, turistas e visitantes que utilizam a malha viária municipal. 

sta entre os loteamentos que, em 

grande parte, foram criados individualmente e, por essa razão, seus logradouros 

não se coincidem. Entre esses loteamentos estão localizados os principais eixos 

is Candapuí Norte 

e Sul, Avenida Beira Mar, Estrada da Vizinhança, Avenida São Paulo, Avenida 

Copacabana, Avenida 27 de Outubro, Estrada da Praia, Avenida Adelaide, 

Avenida Central e Avenida Intermares. As demais vias estão interligadas entre os 

se como área central mais adensada, do Balneário Atlântico 

No entanto, não se deve desprezar as áreas menos 

adensadas, bem como as comunidades tradicionais e vilarejos ao longo de todo o 

deverá contemplar a integração entre as redes de 

transporte e a mobilidade urbana, preservando as características físicas e 

ambientais de cada região e tendo como componentes estruturadores da 
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A) Transporte: 

I) Promover o avanço tecnológico dos componentes do sistema de transporte 

coletivo,garantindo eficiência operacional, segurança, conforto e qualidade 

ambiental; 

II) Conceituar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo;

III) Expandir, quando necessário, a r

IV)Qualificar e facilitar os acessos aos meios de transporte para

deficientes e com necessidades especiais;

V) Desenvolver o sistema cicl

VI) Promover o equilíbrio entre os veículos de pequeno porte motorizados e 

não motorizados; 

VII) Reordenar o tráfego de veículos pesados ou de grande porte;

VIII) Criar mecanismos de integração entre parques, praças e estruturas de apoio 

à população. 

 

B) Sistema Viário:

I)Readequar o sistema viário e propor as mudanças 

leitura da mobilidade da cidade;

II) Prever mecanismos de interligação do sistema viário entre loteamentos e áreas 

brutas; 

III) Indicar as necessidades ou alterações em calçadas e passagem de pedestres;

III) Apontar as mudanças nece

IV) Planejar a melhor forma de mobilidade nos eixos de interligação previstos no 

Decreto APA 30.817/89; 

V) Avaliar os principais eixos de deslocamento e interligação existentes ou já 

planejados pelo município, tais

Beira Mar e Estrada da Vizinhança;

VI) Planejar o modelo de via de acesso entre os Balneários Cidade Credialópolis e 

Cananéia Parque. 
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vanço tecnológico dos componentes do sistema de transporte 

coletivo,garantindo eficiência operacional, segurança, conforto e qualidade 

II) Conceituar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo;

III) Expandir, quando necessário, a rede de transporte público; 

IV)Qualificar e facilitar os acessos aos meios de transporte para

deficientes e com necessidades especiais; 

V) Desenvolver o sistema cicloviário; 

VI) Promover o equilíbrio entre os veículos de pequeno porte motorizados e 

VII) Reordenar o tráfego de veículos pesados ou de grande porte;

VIII) Criar mecanismos de integração entre parques, praças e estruturas de apoio 

Sistema Viário: 

I)Readequar o sistema viário e propor as mudanças necessárias com base na 

leitura da mobilidade da cidade; 

II) Prever mecanismos de interligação do sistema viário entre loteamentos e áreas 

III) Indicar as necessidades ou alterações em calçadas e passagem de pedestres;

III) Apontar as mudanças necessárias ao crescimento do sistema viário;

IV) Planejar a melhor forma de mobilidade nos eixos de interligação previstos no 

 

V) Avaliar os principais eixos de deslocamento e interligação existentes ou já 

planejados pelo município, tais com: Marginais Candapuí Norte e Sul, Avenida 

Beira Mar e Estrada da Vizinhança; 

VI) Planejar o modelo de via de acesso entre os Balneários Cidade Credialópolis e 
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vanço tecnológico dos componentes do sistema de transporte 

coletivo,garantindo eficiência operacional, segurança, conforto e qualidade 

II) Conceituar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo; 

IV)Qualificar e facilitar os acessos aos meios de transporte para pessoas 

VI) Promover o equilíbrio entre os veículos de pequeno porte motorizados e os 

VII) Reordenar o tráfego de veículos pesados ou de grande porte; 

VIII) Criar mecanismos de integração entre parques, praças e estruturas de apoio 

necessárias com base na 

II) Prever mecanismos de interligação do sistema viário entre loteamentos e áreas 

III) Indicar as necessidades ou alterações em calçadas e passagem de pedestres; 

ssárias ao crescimento do sistema viário; 

IV) Planejar a melhor forma de mobilidade nos eixos de interligação previstos no 

V) Avaliar os principais eixos de deslocamento e interligação existentes ou já 

com: Marginais Candapuí Norte e Sul, Avenida 

VI) Planejar o modelo de via de acesso entre os Balneários Cidade Credialópolis e 
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VII) Apontar os diferentes tipos de pavimento a serem aplicados,

menor impacto possível.

 

C) Trânsito: 

I) Promover o avanço tecnológico dos componentes do sistema de trânsito,

garantindo segurança, fluidez e qualidade ambiental, além da minimização do 

impacto do tráfego na cidade;

II) Prever ação de controle do 

alta temporada, indicando futuras intervenções no horizonte de crescimento da 

cidade; 

III) Apontar as mudanças e adaptações necessárias para o transito.

 

D)Educação de Trânsito: 

I) Definir programas, ações,

de trânsito para todos. 

 

O Plano de Mobilidade Urbana da Cidade de Ilha Comprida deverá ser 

elaborado, considerando as seguintes etapas:

1º) Mobilização e análise prévia;

2º) Levantamento de informações;

3º) Diagnóstico e Prognóstico;

4º) Elaboração de proposta;

5º) Entrega final do Plano de Mobilidade Urbana;

6º) Elaboração da minuta de Lei

 

1º - Mobilização e análise prévia

a)Deverá ser realizado um plano de trabalho que

atividades, detalhando as metodologias, as etapas e os recursos humanos e 

materiais a serem utilizados;
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VII) Apontar os diferentes tipos de pavimento a serem aplicados,

menor impacto possível. 

I) Promover o avanço tecnológico dos componentes do sistema de trânsito,

garantindo segurança, fluidez e qualidade ambiental, além da minimização do 

impacto do tráfego na cidade; 

II) Prever ação de controle do deslocamento e mobilidade em períodos de baixa e 

alta temporada, indicando futuras intervenções no horizonte de crescimento da 

III) Apontar as mudanças e adaptações necessárias para o transito.

Educação de Trânsito:  

I) Definir programas, ações, equipamentos e estratégias necessários à educação 

O Plano de Mobilidade Urbana da Cidade de Ilha Comprida deverá ser 

elaborado, considerando as seguintes etapas: 

1º) Mobilização e análise prévia; 

2º) Levantamento de informações; 

º) Diagnóstico e Prognóstico; 

4º) Elaboração de proposta; 

5º) Entrega final do Plano de Mobilidade Urbana; 

6º) Elaboração da minuta de Lei ou política pública de mobilidade

Mobilização e análise prévia  

Deverá ser realizado um plano de trabalho que aponte a descrição das 

atividades, detalhando as metodologias, as etapas e os recursos humanos e 

materiais a serem utilizados; 
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VII) Apontar os diferentes tipos de pavimento a serem aplicados, considerando o 

I) Promover o avanço tecnológico dos componentes do sistema de trânsito, 

garantindo segurança, fluidez e qualidade ambiental, além da minimização do 

deslocamento e mobilidade em períodos de baixa e 

alta temporada, indicando futuras intervenções no horizonte de crescimento da 

III) Apontar as mudanças e adaptações necessárias para o transito. 

equipamentos e estratégias necessários à educação 

O Plano de Mobilidade Urbana da Cidade de Ilha Comprida deverá ser 

de mobilidade. 

aponte a descrição das 

atividades, detalhando as metodologias, as etapas e os recursos humanos e 



MUNIC

Av. Beira Mar, 11.000, Bal Meu Recanto

b)Será realizada visita prévia ao município e reunião inicial com a equipe da 

prefeitura. 

 

2º - Levantamento de informações

a) Deverá ser efetuado levantamento de dados secundários a fim de 

compreender as leis, os planos e projetos vigentes;

b) É necessário compreender os tipos de transportes, bem como suas 

características mais relevantes, como a sazonalidade dos fluxos em função d

períodos de temporada e feriados;

c) Os levantamentos serão realizados para buscar a melhor compreensão 

da malha viária existente e as necessidades que envolvem a mobilidade urbana. 

Devem também identificar as diversas situações físicas da cidade, bem c

projetos existentes na Prefeitura, no sentido de coletar o máximo de dados, 

visando a melhor identificação do cenário existente.

Ao final desta fase,a contratada deverá realizar uma reunião com os 

técnicos e dirigentes que atuam 

dirimir dúvidas e acrescentar possíveis sugestões.

 

3º - Diagnostico e Prognóstico

A leitura das informações de mobilidade urbana coletadas devem 

diagnosticar toda a problemática do município de Ilha Comprida, desde as 

comunidades mais distantes até o centro mais adensado da cidade. Além disso, 

faz-se necessário o prognóstico da situação, de modo a apontar o impacto do 

crescimento na mobilidade urbana, a identificação dos possíveis conflitos entre o 

crescimento urbano e a mobilidade, a caracterização da tipologia viária com 

proposta de perfis para cada tipo, bem como os diferentes níveis de serviços das 

principais vias do município, traçando uma visão de novos cenários. Para tanto, é 

imprescindível seguir os indicadores d

questões conflitantes. O plano deverá prever ações de médio e longo prazo, 

contemplando intervenções para os horizontes de cinco e dez anos,
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Será realizada visita prévia ao município e reunião inicial com a equipe da 

Levantamento de informações  

everá ser efetuado levantamento de dados secundários a fim de 

compreender as leis, os planos e projetos vigentes; 

É necessário compreender os tipos de transportes, bem como suas 

características mais relevantes, como a sazonalidade dos fluxos em função d

períodos de temporada e feriados; 

Os levantamentos serão realizados para buscar a melhor compreensão 

da malha viária existente e as necessidades que envolvem a mobilidade urbana. 

Devem também identificar as diversas situações físicas da cidade, bem c

projetos existentes na Prefeitura, no sentido de coletar o máximo de dados, 

visando a melhor identificação do cenário existente. 

Ao final desta fase,a contratada deverá realizar uma reunião com os 

técnicos e dirigentes que atuam no poder público envolvido, com o objetivo de 

dirimir dúvidas e acrescentar possíveis sugestões. 

Diagnostico e Prognóstico  

A leitura das informações de mobilidade urbana coletadas devem 

diagnosticar toda a problemática do município de Ilha Comprida, desde as 

comunidades mais distantes até o centro mais adensado da cidade. Além disso, 

se necessário o prognóstico da situação, de modo a apontar o impacto do 

crescimento na mobilidade urbana, a identificação dos possíveis conflitos entre o 

a mobilidade, a caracterização da tipologia viária com 

proposta de perfis para cada tipo, bem como os diferentes níveis de serviços das 

principais vias do município, traçando uma visão de novos cenários. Para tanto, é 

imprescindível seguir os indicadores do Plano Diretor Municipal para evitar 

O plano deverá prever ações de médio e longo prazo, 

contemplando intervenções para os horizontes de cinco e dez anos,
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Será realizada visita prévia ao município e reunião inicial com a equipe da 

everá ser efetuado levantamento de dados secundários a fim de 

É necessário compreender os tipos de transportes, bem como suas 

características mais relevantes, como a sazonalidade dos fluxos em função dos 

Os levantamentos serão realizados para buscar a melhor compreensão 

da malha viária existente e as necessidades que envolvem a mobilidade urbana. 

Devem também identificar as diversas situações físicas da cidade, bem como de 

projetos existentes na Prefeitura, no sentido de coletar o máximo de dados, 

Ao final desta fase,a contratada deverá realizar uma reunião com os 

, com o objetivo de 

A leitura das informações de mobilidade urbana coletadas devem 

diagnosticar toda a problemática do município de Ilha Comprida, desde as 

comunidades mais distantes até o centro mais adensado da cidade. Além disso, 

se necessário o prognóstico da situação, de modo a apontar o impacto do 

crescimento na mobilidade urbana, a identificação dos possíveis conflitos entre o 

a mobilidade, a caracterização da tipologia viária com 

proposta de perfis para cada tipo, bem como os diferentes níveis de serviços das 

principais vias do município, traçando uma visão de novos cenários. Para tanto, é 

o Plano Diretor Municipal para evitar 

O plano deverá prever ações de médio e longo prazo, 

contemplando intervenções para os horizontes de cinco e dez anos, com ações de 
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natureza mais estrutural e de maior tempo de execução e custo, d

elaborado considerando as avaliações dos impactos nos problemas previstos para 

os cenários projetados para os respectivos horizontes.

 

4º - Elaboração de propostas

O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser apresentado à população em 

audiência pública, após os dados terem sido apresentados e discutidos com o 

corpo técnico municipal. Nesse processo,

número possível de moradores da cidade e deve contemplar todos os dados 

coletados, já interpretados, apresentando as dir

acessível e mapeamento ilustrado para facilitar a compreensão da proposta aos 

munícipes. 

Essa etapa deverá ser acompanhada pela Prefeitura Municipal da Ilha 

Comprida. 

 

5º - Entrega final do Plano de Mobilidade Urbana

Serão entregues duas cópias completas do Plano de Mobilidade Urbana à 

Prefeitura Municipal de Ilha Comprida (

Serviços) para aprovação. 

 

6º - Elaboração da minuta de Lei

A elaboração de minuta do Projeto de Lei 

da Cidade de Ilha Comprida deverá conter as principais diretrizes de planejamento 

que o município deverá seguir e será submetido à apreciação pela Câmara 

Municipal para sua aprovação. A minuta deverá contemplar aspectos como 

horizonte de tempo em que as ações deverão ser implantadas, bem como as 

áreas de intervenções e outras informações pertinentes.
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natureza mais estrutural e de maior tempo de execução e custo, d

elaborado considerando as avaliações dos impactos nos problemas previstos para 

os cenários projetados para os respectivos horizontes. 

Elaboração de propostas  

O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser apresentado à população em 

ca, após os dados terem sido apresentados e discutidos com o 

corpo técnico municipal. Nesse processo, a divulgação deve atingir o maior 

número possível de moradores da cidade e deve contemplar todos os dados 

coletados, já interpretados, apresentando as diretrizes iniciais com linguagem 

acessível e mapeamento ilustrado para facilitar a compreensão da proposta aos 

Essa etapa deverá ser acompanhada pela Prefeitura Municipal da Ilha 

Entrega final do Plano de Mobilidade Urbana  

tregues duas cópias completas do Plano de Mobilidade Urbana à 

Prefeitura Municipal de Ilha Comprida (Departamento de Projetos, Obras e 

para aprovação.  

Elaboração da minuta de Lei   

ção de minuta do Projeto de Lei do Plano de Mobilidade Urbana 

da Cidade de Ilha Comprida deverá conter as principais diretrizes de planejamento 

que o município deverá seguir e será submetido à apreciação pela Câmara 

Municipal para sua aprovação. A minuta deverá contemplar aspectos como 

tempo em que as ações deverão ser implantadas, bem como as 

áreas de intervenções e outras informações pertinentes. 
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natureza mais estrutural e de maior tempo de execução e custo, deverá ser 

elaborado considerando as avaliações dos impactos nos problemas previstos para 

O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser apresentado à população em 

ca, após os dados terem sido apresentados e discutidos com o 

a divulgação deve atingir o maior 

número possível de moradores da cidade e deve contemplar todos os dados 

etrizes iniciais com linguagem 

acessível e mapeamento ilustrado para facilitar a compreensão da proposta aos 

Essa etapa deverá ser acompanhada pela Prefeitura Municipal da Ilha 

tregues duas cópias completas do Plano de Mobilidade Urbana à 

Departamento de Projetos, Obras e 

Mobilidade Urbana 

da Cidade de Ilha Comprida deverá conter as principais diretrizes de planejamento 

que o município deverá seguir e será submetido à apreciação pela Câmara 

Municipal para sua aprovação. A minuta deverá contemplar aspectos como 

tempo em que as ações deverão ser implantadas, bem como as 
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3. FORMA DE ENTREGA

Os produtos a serem entregues são:

1º - Plano de Trabalho

2º - Levantamento de informações

3º - Diagnóstico e Prognóstico

4º - Proposta do Plano de Mobilidade Urbana

editáveis; 

5º - Plano Municipal de Mobilidade Urbana final

em arquivo digital e em arquivos editáve

6º - Elaboração da Minuta de Lei

 

 4. PRAZO DE ENTREGA

A duração prevista para o estudo é de oito meses a contar da assinatura do 

contrato, de acordo com cronograma a seguir:

 

Etapas e Produtos 

Mobilização e análise prévia/ Plano 
de Trabalho 

Levantamento de informações

Diagnóstico e Prognóstico

Proposta do Plano de Mobilidade 
Urbana 

Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana final 

Elaboração da Minuta de Lei
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FORMA DE ENTREGA 

Os produtos a serem entregues são: 

Plano de Trabalho , em arquivo digital; 

Levantamento de informações , em arquivo digital; 

Diagnóstico e Prognóstico , em arquivo digital; 

Proposta do Plano de Mobilidade Urbana , em arquivo digital e mapas 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana final , uma cópia impressa, 

em arquivo digital e em arquivos editáveis; 

Elaboração da Minuta de Lei , em arquivo digital e editá

4. PRAZO DE ENTREGA 

A duração prevista para o estudo é de oito meses a contar da assinatura do 

contrato, de acordo com cronograma a seguir: 

Meses 

01 02 03 04 05 06

Mobilização e análise prévia/ Plano X     

Levantamento de informações  X X    

Diagnóstico e Prognóstico   X X X  

Proposta do Plano de Mobilidade    X X X

Plano Municipal de Mobilidade      X

Elaboração da Minuta de Lei       

DE ILHA COMPRIDA  
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, em arquivo digital e mapas 

, uma cópia impressa, 

, em arquivo digital e editável; 

A duração prevista para o estudo é de oito meses a contar da assinatura do 

Desembolso 
(%) 06 07 08 

   5 

   20 

   20 

X   20 

X X  20 

  X 15 
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5. MEDIÇÕES 

As medições deverão ser realizadas pela contratada e envi

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da

Municipal de Ilha Comprida para conferência.

A nota fiscal somente poderá ser emitida após aceite do referido 

Departamento quanto à medição apresentada.

 

___________________________

Douglas Ventura da Silva  

Engenheiro Civil  

CREA/SP: 5.061.472.955/D 
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As medições deverão ser realizadas pela contratada e envi

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da

Municipal de Ilha Comprida para conferência. 

nota fiscal somente poderá ser emitida após aceite do referido 

Departamento quanto à medição apresentada. 

Ilha Comprida, 17 de Agosto de 2015

___________________________ ___________________________

 Roberto Nicácio da Costa

      Diretor Planejamento e Desenvolvimento   

       Urbano - DPDU 

DE ILHA COMPRIDA  

7037; Fax 13 3842 1141 

As medições deverão ser realizadas pela contratada e enviadas ao 

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 

nota fiscal somente poderá ser emitida após aceite do referido 

de Agosto de 2015 

 

___________________________ 

Roberto Nicácio da Costa  

Diretor Planejamento e Desenvolvimento   
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

PROCESSO Nº 003/2015 
 

PREÂMBULO 
A Prefeitura Municipal de Muriaé, com sede na Avenida Maestro Sansão, nº 236, bairro Centro, Muriaé-
MG, inscrita no CNPJ sob o no 17.947.581/0001-76, por meio do Pregoeiro Maureli Freitas da Silva e sua 
equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 6323/2015, de 13/01/2015, torna público que, na data, horário 
e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de Pregão, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, tornando público a abertura do Processo nº 003/2015, na modalidade Pregão Presencial nº 
003/2015, tipo menor preço, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, Decreto Municipal n° 2.717/2005,  Decreto 
Municipal n° 3.100/2006 e demais normas legais aplicáveis, bem como os regulamentos pertinentes e as 
condições estabelecidas neste Edital, sendo parte integrante os anexos deste, como se transcritos 
estivessem. 

 
A) O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico 
ou legal na interpretação de seus termos. A apresentação da proposta presume pleno conhecimento, 
entendimento e aceitação de todas as condições por parte da licitante e nos termos da lei, implica na 
sua aceitação automática, integral e irretratável, motivo por que, após este ato, a Administração não 
tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão, obscuridade 
ou ilegalidade do Edital. 
 
B) Data, horário e local para início da sessão pública: 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Endereço: Av. Maestro Sansão, 236/ 3º Andar, Edifício Centro Administrativo “Presidente Tancredo 
Neves”, Centro, Muriaé, MG, 36.880-000 
Data: 21/01/2015 (vinte e um de janeiro de dois mil e quinze) 
Horário: 15:00 hs. (quinze horas) – HORÁRIO DE BRASÍLIA 
              

C) Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 
I - Termo de Referência. 
II - Modelo da Proposta de Preço. 
III - Modelo de Carta de Credenciamento. 
IV -  Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

     V - Modelo de Atestado de Capacitação. 
     VI – Cronograma Financeiro 
     VII - Modelo de Minuta Contratual. 

 
D) Área Solicitante: 
 Secretaria Municipal de Obras. 

1 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação à contratação de empresa especializada em consultoria para 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Muriae- MG, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo, conforme condições descritas neste edital e seus 
anexos. 

ITENS QUANT. UNID. DESCRIÇÃO

1 1 QTDE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA 
DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ -
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1.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO  
ETAPA 1 –  
Deverá ser organizada uma reunião técnica para apresentação da equipe, quando deverão ser 
estabelecidas as estratégias de trabalho e avaliadas as condições de logísticas, os meios e apoios 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. Deverá ser apresentada a metodologia de trabalho que será 
realizada para a comunidade através de reuniões. Esta etapa envolve ainda o reconhecimento preliminar de 
campo, definições de abordagem a população residente e definições de estratégias de divulgação da 
execução do Plano de Mobilidade Urbana à comunidade do município de Muriae- MG 
Atividades obrigatórias: a) Reunião com os representantes da Prefeitura Municipal de Muriae  juntamente 
com equipe técnica da empresa contratada; b) Vistoria com a equipe técnica da empresa contratada 
acompanhada de representantes do município. c) Elaboração do pré-diagnóstico; d) Identificação de fontes 
de dados secundárias disponíveis e os agentes sociais que deverão ser priorizados no processo de 
discussão social. 
Produtos obrigatórios: a) Relatório das ações iniciais composto por ata das reuniões, listas de presença, 
material de divulgação, fotografias, entre outros; b) Plano de trabalho aprovado; c) Pré-diagnóstico. 
ETAPA 2 – diagnóstico técnico-participativo O processo de planejamento exige o levantamento de 
informações relevantes acerca do município a fim de se evitar o alto índice de decisões equivocadas que 
oneram desnecessariamente este processo. Estas informações devem ser obtidas a partir de dados 
primários e secundários, considerando observações de campo, informações bibliográficas e cartográficas 
existentes, além de relatórios, tabelas, imagens, gráficos, mapas, contratos vigentes, etc.  
1 Atividades obrigatórias:  
a) Pesquisas e Levantamentos: É a etapa dedicada à coleta de dados de fontes primárias e secundárias. As 
pesquisas e levantamentos dependem da metodologia definida, mas para todas deverão ser previstas 
definição da metodologia, amostras, formulários e outras especificações para a coleta do dado; 
planejamento dos trabalhos de campo, incluindo sua logística, definindo-se a sequência de trabalhos e 
correspondente calendário; mobilização dos recursos humanos, incluindo treinamentos, e recursos 
materiais adequados a cada trabalho a ser executado; execução dos trabalhos de campo, incluindo a sua 
supervisão, controle de qualidade e planejamento das reposições, nos casos de não conformidade; 
codificações, tabulações e triagens dos dados de campo; digitação dos dados em planilhas e/ou bancos de 
dados; análise de consistência dos bancos de dados e correções; processamento final e liberação dos 
dados para análises. Os dados de fontes primárias são obtidos mediante pesquisas e levantamentos 
realizados em campo e devem contemplar inventários físicos  
(sistema viário, sistemas de controle de tráfego, estacionamentos e equipamentos urbanos associados aos 
serviços de transporte público), pesquisas de origem e destino (pesquisa O/D domiciliar, pesquisa O/D de 
tráfego, pesquisa O/D de carga urbana), pesquisas de engenharia de tráfego (pesquisa de fluxo em eixos 
viários, pesquisa de fluxo em intersecções, pesquisa de fluxo de pedestres e bicicletas, pesquisa de 
velocidade pontual, pesquisa de velocidade e retardamento, pesquisa de atraso em intersecções, pesquisa 
de capacidade, pesquisa de estacionamento, pesquisa de ocupação de veículos), pesquisas operacionais 
do transporte coletivo (pesquisas de oferta – organização das informações cadastrais e levantamento de 
trajetos –, e pesquisas de demanda – pesquisa visual de carregamento, pesquisa de demanda nas 
garagens e pesquisa de embarque e desembarque), e ainda pesquisa de opinião, de satisfação e de 
preferência declarada. Já os dados de fontes secundárias são obtidos através da coleta, leitura, análise e 
sistematização de informações colhidas em documentos existentes no Município, como é o caso de leis, 
decretos, planos e contratos existentes, dados estatísticos, projetos e outros tipos de informação 
documental (informações socioeconômicas, informações gerais do setor de transportes, levantamento da 
legislação e análise de estudos e projetos existentes). b) Instrumentalização da análise: nesta fase devem 
ser realizados os trabalhos prévios de preparação dos instrumentos de análise de informações. Deverá ser 
utilizado o suporte de instrumentos informatizados como softwares georreferenciados e/ou softwares de 
modelagem de transporte, que precisam ser preparados para a recepção das informações. Isto inclui 
atividades como preparação da base viária, lançamento de dados cadastrais disponíveis sobre a 
infraestrutura, aspectos urbanos e territoriais, rede de transporte coletivo (linhas e suas informações) e 
outros dados que possam ser representados espacialmente. Com isso, são resultados mínimos exigidos: (i) 
elaboração de um zoneamento de tráfego da cidade; (ii) produção de mapas temáticos com as informações 
obtidas; e (iii) produção de mapa que represente a hierarquia viária atual. c) Consultas públicas: as 
consultas públicas devem ser organizadas de acordo com um planejamento de atividades que incluem: 
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definição dos agentes a serem consultados (Associações de Bairro, Conselhos, Sindicatos, Associação 
Comercial, Entidades de Classe, etc.); definição do roteiro básico; estabelecimento de cronograma de 
eventos; agendamento, convite e divulgação; execução dos eventos; sistematização das observações 
colhidas. Esta fase reúne as reuniões iniciais com a sociedade, com objetivo de apreensão do 
conhecimento público sobre as questões envolvidas, principalmente das expectativas e da percepção dos 
problemas. Deverão ser realizadas reuniões/oficinas participativas dedicadas à mobilização municipal para 
elaboração do Plano Mobilidade Urbana na Sede do Município, nas regiões indicadas pela Secretaria 
Municipal de Obras Publicas e Urbanismo. 
d) Análise dos problemas – Diagnóstico: o objetivo desta fase é promover a leitura das informações colhidas 
e sua análise para identificar os problemas existentes. É o momento, também, de sistematizar 
adequadamente as informações sobre as condições locais de mobilidade, oferecendo uma síntese de 
dados quantitativos e indicadores, como por exemplo:  
a quantidade de passageiros transportados, de frota, de viagens, e outros dados do serviço de transporte 
coletivo; perfil dos deslocamentos realizados pela população e os modos empregados; dados sobre a 
infraestrutura viária (extensão pavimentada, larguras viárias, etc.). Além dos dados quantitativos, o 
diagnóstico deve apresentar uma abordagem dos aspectos qualitativos oriundos da compreensão dos 
técnicos e dirigentes públicos e da sociedade ouvida na fase de consulta. São itens mínimos a serem 
analisados: (i) padrões de mobilidade da população, (ii) descrição e características do sistema viário, (iii) 
circulação de tráfego, (iv) sistema de transporte coletivo, (v) circulação de bicicletas, (vi) acessibilidade e 
condições para a mobilidade a pé, (vii) modo de transporte público não coletivo, (viii) circulação de 
mercadorias, (ix) modelo institucional e base normativa, (x) organização da gestão pública, e (xi) políticas 
públicas e seu reflexo na política de mobilidade. Nesta fase devem ser elaborados mapas, tabelas, gráficos 
e textos que representem as informações colhidas e as reflexões sobre as principais questões, com 
indicativos de como devem ser tratadas em momento mais avançado na elaboração do Plano.  
– prognósticos A análise prospectiva estratégica aborda problemas de variados tipos, estrutura-os, define 
a população implicada, as expectativas, a relação entre causas e efeitos, identifica objetivos, agentes, 
opções, sequência de ações, tenta prever consequências, evitar erros de análise, avalia escalas de valores 
e como se inter-relacionam as questões, aborda táticas e estratégias. Esta etapa deverá conter, no mínimo: 
cenário futuro previsto sem intervenção programática, alternativas de gestão dos serviços públicos de 
transporte e mobilidade urbana, definição de objetivos e metas, mecanismos para a divulgação do plano no 
município, procedimentos e mecanismos para a compatibilização com as Políticas e os Planos Nacional e 
Estadual de Mobilidade Urbana e definição de responsabilidades dos serviços.  
Etapa 4 – programas, projetos e ações Após a determinação do cenário de referência, programas, 
projetos e ações deverão ser definidos para alcançar o cenário referência ou o cenário futuro desejável, 
necessidades de adaptações e novos projetos/modelos de passeios públicos, vias de circulação, mobiliário 
urbano padrão, compatibilização das carências de mobilidade com as ações do PlanMob, hierarquização 
viária, sistema de transporte individual não-motorizado (ciclovias, ciclofaixas, bicicletários), sistema de 
transporte coletivo (frota, rotas, pontos de parada), alternativas para uso do transporte individual motorizado 
(tráfego e estacionamento). Devem ser compatíveis com o plano plurianual do município, Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – PDDUA, identificar as possíveis fontes de financiamento e suas 
formas de acompanhamento e avaliação. Os programas, projetos e ações devem ser acompanhados de 
estimativa de custo, metas estabelecidas a curto, médio e longo prazos (1 a 4, 4 a 8 e 8 a 20 anos, 
respectivamente), hierarquização e mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficácia, 
eficiência e efetividade das ações programadas. Fazem parte desta etapa ainda as ações imediatas 
(conforme necessidade e disponibilidade orçamentária) e as ações para compatibilização com os planos 
regionais dos mesmos temas.  
17.1.5 ETAPA 5 – Sistema Municipal de Informações em Mobilidade Urbana O Sistema Municipal de 
Informações de Mobilidade Urbana conterá informações georreferenciadas, indicadores de fácil obtenção, 
apuração e compreensão; dados confiáveis do ponto de vista do conteúdo e fontes capazes de medir 
objetivos e metas, bem como contemplar os critérios analíticos de eficácia, eficiência e efetividade da 
prestação dos serviços. Deve ser compatível com os programas de processamento de dados utilizados pela 
Prefeitura Municipal.  
– aprovação A aprovação do PlanMob somente deverá se realizar após a apreciação e aprovação pelo 
Poder Legislativo Municipal na forma de Lei Municipal. No entanto, previamente, deverá ser elaborada uma 
minuta de projeto de lei em conformidade com a técnica legislativa e sistematizada de forma a evitar 
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contradições entre os dispositivos inseridos no PlanMob com as demais normas vigentes. Essa minuta 
deverá ser submetida à discussão com a população em audiência pública especialmente convocada para 
este fim, e  
dos materiais, bem como, no que diz respeito à qualidade dos mesmos (por dia de atraso);  
c) Incorrer em duas ou mais advertências (por ocorrência);  
d) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por escrito 
do Município (por ocorrência);  
e) Não trocar material com dano ou em desacordo com as especificações do edital, em 24 (vinte e quatro) 

horas da notificação 

1.3 - Os anexos fazem parte deste edital, como se transcritos estivessem. 
 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as exigências 
constantes deste edital e seus anexos, especializados no ramo do objeto licitado, sendo vedada a 
participação dos interessados que se encontrarem sob falência decretada, regime de consórcio, 
concordatárias, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País, nem aqueles 
que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
2.2 - Endereço para envio dos envelopes: 
Prefeitura Municipal de Muriaé (Departamento de Licitação), a Av. Maestro Sansão, 236/ 3º Andar, Edifício 
Centro Administrativo “Presidente Tancredo Neves”, Centro, Muriaé – MG, CEP: 36.880-000.  
 
2.2.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ não se responsabilizará por envelopes “Documentação” e 
“Proposta de Preço” endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso da Prefeitura 
Municipal de Muriaé, e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste 
instrumento convocatório. 
 
2.3 - Aviso de abertura deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado 
na Sede da Prefeitura Municipal de Muriaé e poderá ser obtido junto ao Depto. de Licitação, a Av. Maestro 
Sansão, 236/ 3º Andar, Edifício Centro Administrativo “Presidente Tancredo Neves”, Centro, Muriaé-MG, no 
horário de 13:00 às 17:00 horas, ao custo gratuito e pela internet, no endereço: www.muriae.mg.gov.br 
 
2.4 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet ou 
junto ao Depto. de Licitação se obrigam a acompanhar as publicações no site do Departamento de 
Licitação, com vista a possíveis alterações e avisos. 
 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO E ENQUADRAMENTO "ME" OU "EPP" 

3.1 - Os documentos a seguir solicitados poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
Cartório, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia simples acompanhada do respectivo 
original para conferência pelo Pregoeiro ou Comissão de Apoio e entregues ao Pregoeiro FORA DOS 
ENVELOPES "Proposta de Preços" e/ou "Documentação para Habilitação". 
 
3.1.1 – Não será realizada a autenticação de cópias simples de documentos com  a apresentação de 
cópias autenticadas como originais.  
 
3.2 - Os representantes dos licitantes serão credenciados pelo Pregoeiro e deverão apresentar procuração, 

através de instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhes confira poderes para 

oferecer lances, negociar preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. 
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3.3 - O representante, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes. 
 
3.4 - Além do instrumento de mandato, deverão apresentar obrigatoriamente cédula de identidade ou 
documento equivalente. 
 
3.5 - Caso não apresente os documentos citados nestes sub-itens (3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), a empresa não 
poderá formular ofertas e lances de preços (permanecendo neste caso, os preços constantes na proposta 
escrita) e praticar os demais atos pertinentes ao certame. 
 
3.6 - O Modelo da Carta de Credenciamento encontra-se no Anexo III. 
 
3.7 - Cada credenciado poderá representar uma única licitante. 
 
3.8 - No ato da fase de “Credenciamento”, o representante credenciado declarará que cumpre plenamente 
os requisitos exigidos para habilitação na licitação, e que não está impedida de participar de licitações e de 
contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação. 
 
3.8.1 - A declaração que se refere o item 3.8 será formulada pelo Pregoeiro, e assinada pelos 
representantes credenciados no presente certame. 
 
3.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar declaração de que cumprem os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar. 
 
3.9.1 – Para a comprovação da declaração constante no item 3.9, a licitante deverá, também, apresentar: 
 
a) quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo simples obtido no 
sítio da Secretaria da Receita Federal; 
 
b) quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento expedido 
através da junta comercial (certidão simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte) ou 
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos i e ii, do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. 
 
3.9.2 - A concessão da extensão do prazo por mais 2 (dois) dias úteis para regularização da 
documentação prevista no § 1º do Artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, se dará por solicitação 
encaminhada ao Departamento de Licitações devidamente assinada pelo representante legal da 
proponente participante, dentro do prazo inicial concedido anteriormente. 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

4.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro. 

 
4.2 - No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá comprovar por meio 
de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, e demais atos inerentes ao 
certame, conforme item 3, deste Edital. 
 
4.3 - Aberta à sessão, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ-MG 
PREGÃO PRESENCIAL No 003/2015 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 21/01/2015 ÀS 15:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ SOB Nº: 
 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ-MG 

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2015 
ABERTURA DA SESSÃO DIA 21/01/2015 ÀS 15:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ SOB Nº: 

 
4.4 - Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito. 
 
4.5 - Abertos, inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços será feita a sua conferência e 
posterior rubrica. 
 
4.6 - Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma descrita no 
item 7.9 deste Edital. 
 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 - A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, 
salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
devidamente datada, assinada e rubricada, pelo sócio da empresa ou representante devidamente 
qualificado, sob pena de desclassificação. 
 
5.2 - A Proposta de Preços deverá conter: 
 
5.2.1 - Cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos. 
 
5.2.2 - Preço unitário, total e global do objeto, cotado conforme modelo de planilha de preços (Anexo II) 
deste Edital. Em caso de divergência entre os valores propostos, serão considerados os valores unitários. O 
preço global da proposta deverá ser escrito obrigatoriamente em algarismos e por extenso. 
 
5.2.3 - Os preços para aquisição deverão ser apresentados com precisão de (02) duas casas decimais. 
 
5.2.4 - Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, 
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
5.2.5 - A empresa participante poderá cotar todos ou quaisquer itens. 
 
5.2.6 - Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da d                    
ata de sua apresentação. 
 
5.3 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros materiais de cálculo. 
 
5.4 - Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão 
consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente edital. 
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5.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
5.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pelo Pregoeiro ou 
Comissão de Apoio.  
 
6.1.1 – Não será realizada a autenticação de cópias simples de documentos com  a apresentação de 
cópias autenticadas como originais.  
 
6.2 – Para fins de habilitação no presente certame serão exigidos os seguintes documentos: 
 
6.2.1 – Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– (Cartão CNPJ); 
 
6.2.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
 
6.2.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 
 
6.2.4 – Prova de regularidade com: 

6.2.4.1 - Secretaria da Receita Federal e 
6.2.4.2 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
6.2.4.3 - Relativa à Seguridade Social (INSS). 

 
6.2.5 - Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– (FGTS); 
 
6.2.6 – Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante apresentação de 
certidão expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a Lei Federal 12.440/2012; 
 
6.2.7 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
6.2.8 - Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual e última alteração (se houver); 
 
6.2.09 - Comprovação, mediante apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) 
deve(m) conter, as seguintes informações básicas: Identificação do Contratado e do Contratante, 
identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço/produto fornecido). A empresa deverá comprovar que 
possui em seu quadro de funcionários, no mínimo os seguintes colaboradores: Arquiteto e Urbanista 
devidamente registrado em seu Conselho de Classe;  
Experiência comprovada em planos de mobilidade e/ou planos diretores, através da apresentação de no 
mínimo 01 um atestado de capacidade técnica, demonstrando experiência em planos de mobilidade e/ou 
planos diretores, reconhecido pelo Conselho de Classe;  
Engenheiro Civil (ou de área a fim, com habilitação para execução destes serviços) devidamente registrado 
em seu Conselho de Classe; 
Especialista nas áreas de planejamento de transportes, planejamento urbano e/ou segurança viária, com o 
devido registro no conselho de Classe. 
Experiência comprovada em planos de mobilidade e/ou planos diretores, através da apresentação de no 
mínimo 01 um atestado de capacidade técnica, demonstrando experiência em planos de mobilidade e/ou 
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planos diretores, reconhecido pelo Conselho de Classe; Advogado devidamente registrado em seu 
Conselho de Classe; conforme modelo no Anexo V; 
 
6.2.10 - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, conforme modelo no Anexo IV; 
 
6.3 - Disposições Gerais da Habilitação: 
 
6.3.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega, declarações ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
6.3.2 - As certidões exigidas que não contiverem expresso o prazo de validade, não poderão ter data 
anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das propostas. 
 
6.3.3 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
 

7 - DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 
7.1 - Aberta à sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro o envelope “Proposta de Preços” e 
“Documentos de habilitação”. Os envelopes de habilitação permanecerão fechados sob a guarda do 
mesmo. 
 
7.2 - O pregoeiro procederá imediatamente à abertura do ENVELOPE-PROPOSTA, que verificará os preços 
cotados e a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando, 
aquelas que estiverem em desacordo com o edital. 
 
7.2.1 - Para fins de classificação, o pregoeiro realizará o julgamento: “Menor preço unitário por item”. 
 
7.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, as situações 
previstas neste edital e anexos. 
 
7.4 - Classificada as propostas, o autor da proposta de MENOR PREÇO, observando o disposto no item 
7.2.1 deste edital, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) melhores propostas de 
preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, conforme disposto na Lei no 10.520/2002, 
será dada oportunidade de disputa. 
 
7.5 - Será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 
 
7.6 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal. 
 
7.7 - O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será 
excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
7.8 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
7.8.1 - Será desclassificada a proposta cujo preço exceda o valor orçado pela Prefeitura Municipal de 
Muriaé, ou seja, manifestamente inexequível. 
 
7.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, será aberto o envelope contendo 
a Documentação de Habilitação do licitante que tiver ofertado menor preço. 
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7.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, o pregoeiro declarará a licitante 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
7.11 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital 
e seus Anexos. 
 
7.11.1 - Nas situações previstas nos subitens 7.8 e 7.11, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio  e o (s) licitante (s) 
presente (s). 
 

8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
8.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, desde que devidamente justificado. 
 
8.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 

9 - DOS RECURSOS 

9.1 - Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, 
mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
9.3 - Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na área de coordenação 
da Prefeitura Municipal de Muriaé/Departamento de Licitação, em Muriaé-MG, devendo o mesmo ter efeito 
quando solicitado por escrito ao pregoeiro. 
 

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, nos termos do Decreto n° 3100/2006 de 01 de dezembro de 2006. 
 
10.2 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso no 
fornecimento e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, isolada ou cumulativamente, 
garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades: 
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10.3 - Advertência. 
 
10.4 – Multa, estabelecida nos termos do Decreto n°  3100 de 01 de dezembro de 2006: 
I – 0,33% ( trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

II – 10% (dez por cento) em caso de não entrega do material ou conclusão do serviço ou rescisão do 
contrato, calculado sobre a parte inadimplente; 

III – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega. 

§ 1° – A multa será descontada dos créditos do contratado, das garantias ou por outra forma de cobrança 
administrativa ou judicial, se for o caso. 

§ 2° – O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contato em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o atraso for 
superior a três dias; 

§ 3° –  A aplicação da multa não impede que concomitantemente sejam aplicadas outras penalidades 
previstas neste decreto. 

10.5 – Suspensão temporária nos termos do Decreto n° 3100 de 01 de dezembro de 2006. 
 
10.6 – Declaração de inidoneidades nos termos do Decreto n° 3100 de 01 de dezembro de 2006. 
 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 
consignados no Orçamento: 
 

REDUZIDO DOTAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 
1307 02.08.15.451.0001.1.121.3390.39.00 

 

12 - DOS PRAZOS 

12.1 -  O prazo de execução dos trabalhos será de 03 (meses), contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Obras publicas e Urbansimo a favor da empresa contratada 
 
12.2 - O prazo do contrato é de ................, iniciando-se em ......./......../......... (a partir da data de 
homologação do certame), encerrando-se em   /  /2015, podendo ser prorrogável na forma do artigo 57, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.3 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes, até a 
formalização do contrato com a adjudicatária, devendo as empresas retirá-los até 05 (cinco) dias após este 
fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos. 
 
12.4 - Fica estabelecido o prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de homologação da licitação, 
para que o adjudicatário assine o instrumento de contrato. 
 
12.5 - A Prefeitura Municipal de Muriaé, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento 
solicitar o cancelamento do contrato, em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de 
qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos e transtornos à Prefeitura Municipal de Muriaé. 
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13 - DO PAGAMENTO 

13.1 - Será pago à adjudicatária os valores devidos pela prestação do serviço, em até 15 (quinze) dias, a 
partir da apresentação da Nota Fiscal pela contratada e da comprovação e atestação pelo servidor 
encarregado da gestão do recebimento dos laudos, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições 
sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a lei. 
 
13.1.1 - O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudicatária, 
que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera. O município de 
Muriaé não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária. 
 
13.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 
adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 
 
13.3 - A cada pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Muriaé-MG, a adjudicatária deverá 
comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação 
será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido 
sistema. 
 

14 - A REPACTUAÇÃO 

14.1 - Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre as partes, com base na adequação 
aos novos preços de mercado, devendo a contratada justificar e comprovar os reajustes praticados com 
notas fiscais e planilhas, respeitadas as disposições legais vigentes. 
 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante 
do edital, independentemente de transcrição. 
15.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
15.3 - A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo anulada 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem 
qualquer tipo de indenização. 
 
15.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Muriaé-MG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
15.5 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
15.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro. 
 
15.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 
15.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
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15.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade, 
qualidade e a segurança da contratação. 
 
15.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para abertura da licitação, ao Pregoeiro, na área de coordenação da Prefeitura Municipal de 
Muriaé/Departamento de Licitação, a Av. Maestro Sansão, 236/ 3º Andar, Edifício Centro Administrativo 
“Presidente Tancredo Neves”, Centro, Muriaé-MG, por meio do Fax: (32) 3696-3317, ou ainda, obter 
informações pelo telefone: (32) 3696-3331 ou www.muriae.mg.gov.br.   
 
15.11 - Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos 
deste Edital. 
 
15.12 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes de Decreto, Leis e portarias 
relacionadas com esta modalidade de licitação. 
 
15.13 - As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site do Departamento de Licitações: 
www.muriae.mg.gov.br. 
 
15.14 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca de Muriaé-MG, 
com exclusão de qualquer outro. 
 

Muriaé-MG, 08 de Janeiro de 2015. 
 
 

____________________________ 
Pregoeiro – Maureli Freitas da Silva 

Matrícula nº 003.986.001 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 – Os serviços previstos neste Termo de Referência inserem-se no contexto da Lei nº 12.587/2007, que 
institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como do Estatuto das Cidades (Lei nº 
10.257/2001), que define o acesso aos serviços de transporte urbano como um dos componentes do direito 
à cidade. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana - PlanMob é um dos instrumentos da Política de 
Mobilidade Urbana do Município. É função deste Termo de Referência regulamentar a contratação de 
serviços de consultoria profissional para a elaboração do PlanMob, detalhando e especificando as ações 
necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos. De acordo com a referida Lei, todos os Municípios 
devem ter seu Plano de Mobilidade Urbana, adequando-se às leis de acessibilidade, com prazo até Abril de 
2015, quando a partir daí, não poderá receber mais recursos orçamentários federais para esta finalidade. 
 
1.1- FUNDAMENTAÇÃO:  
 
Com o intuito de estabelecer a Política Municipal de Mobilidade Urbana em consonância com a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, em termos das funções do Poder Público no exercício da titularidade dos 
serviços de correlatos, o presente Termo de Referência objetiva o estabelecimento das diretrizes mínimas 
necessárias para a contratação de empresa para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana – 
PlanMob, com abrangência de todo o território municipal. O processo de elaboração e implementação do 
PlanMob deverá ser pautado pelos fundamentos Constitucionais (diretrizes para o transporte urbano – 
artigo 21, inciso XX; e pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar de 
seus habitantes – artigo 182); da política urbana (Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades, que prevê 
direito a cidades sustentáveis – art. 2º, inciso I –, direito à participação na gestão municipal – art. 2º, inciso II 
–, e garantia das funções sociais da cidade – art. 2º); da política de mobilidade urbana (Lei nº 12.587/2012, 
que intenciona contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que 
contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, 
por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana – Art. 2º); e 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – PDDUA (Lei nº 2316/2011 - Título V – Da 
Mobilidade Urbana).  
 
2 – OBJETIVO 
2.- Constitui objeto da presente licitação à contratação de empresa especializada em consultoria para 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Muriae- MG, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo. 
 
2.1- DIRETRIZES:  
 
2.1.1- Política Municipal de Mobilidade Urbana: a) levantamento da legislação e análise dos instrumentos 
legais que definem as políticas nacional, estadual e regional sobre a mobilidade urbana; b) descrição dos 
serviços de transporte coletivo prestados no município; c) normas de regulação e ente responsável pela 
regulação e pela fiscalização, bem como os meios e procedimentos para a sua atuação; d) parâmetros, 
condições e responsabilidades para a garantia do atendimento essencial à promoção da acessibilidade 
universal, do desenvolvimento sustentável das cidades, da prioridade dos modos de transportes não 
motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado e dos demais princípios e diretrizes da Lei Federal nº 12.587/2012; e) procedimentos para a 
avaliação sistemática de efetividade, eficiência e eficácia dos serviços prestados; f) instrumentos e 
mecanismos de participação e controle social na gestão pública de mobilidade urbana; g) sistema de 
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informações sobre os serviços; h) mecanismos de cooperação com outros entes federados para 
implantação dos serviços de transporte e mobilidade urbana.  
2.2. Detalhamento da Elaboração da Política e do Plano Municipal de Mobilidade Urbana:  
a) processos participativos e de controle social – estabelecer os mecanismos para a efetiva participação 
da sociedade no planejamento, na elaboração e na gestão da Política e do Plano; estabelecer os 
mecanismos para a disseminação e o amplo acesso às informações sobre diagnóstico e serviços; definir os 
mecanismos de divulgação das etapas de discussão; definir Prefeitura de MUriae 
 
2.3- ABRANGÊNCIA:  
 
A contratação constitui-se na prestação de serviço de consultoria para a elaboração da minuta do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Muriae, contemplando um horizonte de 20 (vinte) anos, 
com revisões previstas para cada 04 (quatro) anos, abrangendo os conteúdos mínimos da fundamentação 
legal citada. Geograficamente, deverá considerar toda a área do município (inclusive localidades adensadas 
e dispersas, áreas indígenas, quilombolas, etc.) e seus desdobramentos na infraestrutura viária em que está 
inserido.  
 
3 - PRODUTO 
ITENS QUANT. UNID. DESCRIÇÃO   

1 1 QTDE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE
MURIAÉ - 

  

  
 
4 - FASES DE IMPLEMENTAÇÃO E PRAZOS 
4.1 – O prazo de execução dos trabalhos será de 03 (meses), contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Obras publicas e Urbanismo a favor da empresa contratada. 
4.2 - O prazo de vigência do contrato será de 03 (meses), podendo ser prorrogado, nas hipóteses previstas 
no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  
4.3 - Fica estabelecido o prazo de até 03 (três) dias, a contar da data de homologação da licitação, para que 
o adjudicatário assine o instrumento de contrato. 
4.4 - A Prefeitura Municipal de Muriaé, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento 
solicitar o cancelamento do contrato, em caso do fornecimento do serviço não atenderem às condições 
mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos à Prefeitura Municipal de Muriaé. 
 
5 - METODOLOGIA 
5.1 – A prestação dos serviços deverá ocorrer após celebração do contrato e Ordem de Serviço a ser 
emitida pelo Setor requisitante. 
 
 
6 - QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 
6.1. Para o desenvolvimento dos trabalhos, a equipe técnica da empresa deverá possuir, no mínimo, os 
seguintes quadros: a) Arquiteto e urbanista com experiência comprovada em planos de mobilidade e/ou 
planos diretores; b) Engenheiro civil (ou de área a fim, com habilitação para execução destes serviços) com 
experiência comprovada em planos de mobilidade e/ou planos diretores; c) Especialista nas áreas de 
planejamento de transportes, planejamento urbano e/ou segurança viária. d) Advogado com experiência 
comprovada na área de mobilidade urbana e/ou planos diretores.  
6.1.1. A equipe mínima deverá comprovar experiência nas parcelas de maior relevância relativas a planos 
diretores locais, projetos, programas e ações ligados à mobilidade urbana. 8.1.2. O licitante deverá 
demonstrar em sua prova de inscrição a compatibilidade com o objeto licitado. Ausente a descrição da 
atividade na sua prova de inscrição, deverá o licitante, através de uma certidão municipal simples, 
demonstrar que está devidamente habilitado ao desempenho da atividade perante a sua sede, sob pena de 
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inabilitação. A Administração não irá admitir como comprovante a juntada extemporânea de certidões ou 
provas de inscrição em sede de recurso administrativo.  
6.2. A Comprovação de aptidão para a prestação do serviço objeto deste Termo de Referência, compatível 
em características, especificações, quantidades e prazos com esse objeto, isto é, elaboração de projetos de 
planos de mobilidade e/ou planos diretores, deverá ser feita através de atestados ou certidões, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional 
competente e acompanhados da CAT (CREA) ou documento compatível (CAU), em nome do(s) seguinte(s)  
Técnico(s): Arquiteto e urbanista e, engenheiro civil (ou de área a fim, com habilitação para execução 
destes serviços).  
6.2.1. Quando na apresentação de inscrição ou registro junto a entidade profissional da localidade da sede 
da licitante, se tratar de empresas com sede fora do Estado do Minas, esta deverá possuir visto do 
respectivo Conselho deste Estado.  
6.2.2. O atestado de capacidade técnica deverá conter, obrigatoriamente, a ART ou RRT do responsável 
técnico da empresa. O profissional deverá ter seu nome consignado no Certificado de Registro de Pessoa 
Jurídica como responsável técnico da contratada.  
6.2.3. Não será aceito atestado de serviço inacabado ou executado parcialmente.  
6.3. O Responsável técnico deverá possuir registro definitivo em seu respectivo Conselho de Classe. 
6.4. Além dos atestados, a contratada deverá apresentar os currículos simplificados dos profissionais de 
nível superior elencados. 8.5. Em paralelo, a contratada deverá dispor de equipe de apoio com habilidades 
em informática para processar textos e manejar softwares gráficos e planilhas de cálculo, 
geoprocessamento, desenho digital, serviços de campo, entre outros, e possuir equipamentos como 
computadores, GPS, veículos e demais instrumentos necessários para execução dos serviços.  
6.5.1. A contratada deverá apresentar declaração assinada por seu representante legal, comprometendo-se 
a disponibilizar a equipe de apoio, elencada no item  
6.5, bem como todos os equipamentos necessários para execução dos serviços. 
6.5.2. Na equipe de apoio poderá ter estagiários relacionados às áreas a fim, porém esta deverá ser 
formada em sua maioria por profissionais contratados em regime CLT ou PJ. 
6.6. Todos os encargos sociais e os custos com material didático, informativo, as despesas serão por conta 
da empresa contratada.   
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 – Prestar os serviços de acordo com a qualidade exigida. 
7.2 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento ora contratados, nos termos do edital e da 
legislação vigente. 
7.3 - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de servidor autorizado pela PMM, 
encarregado de acompanhar o fornecimento dos materiais, prestando todos os esclarecimentos que lhe 
forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
 
7.4- DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO  
Os serviços contratados deverão ser prestados conforme as etapas, consoante orientações da  
ETAPA 1 –  
Deverá ser organizada uma reunião técnica para apresentação da equipe, quando deverão ser 
estabelecidas as estratégias de trabalho e avaliadas as condições de logísticas, os meios e apoios 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. Deverá ser apresentada a metodologia de trabalho que será 
realizada para a comunidade através de reuniões. Esta etapa envolve ainda o reconhecimento preliminar de 
campo, definições de abordagem a população residente e definições de estratégias de divulgação da 
execução do Plano de Mobilidade Urbana à comunidade do município de Muriae- MG 
Atividades obrigatórias: a) Reunião com os representantes da Prefeitura Municipal de Muriae  juntamente 
com equipe técnica da empresa contratada; b) Vistoria com a equipe técnica da empresa contratada 
acompanhada de representantes do município. c) Elaboração do pré-diagnóstico; d) Identificação de fontes 
de dados secundárias disponíveis e os agentes sociais que deverão ser priorizados no processo de 
discussão social. 
Produtos obrigatórios: a) Relatório das ações iniciais composto por ata das reuniões, listas de presença, 
material de divulgação, fotografias, entre outros; b) Plano de trabalho aprovado; c) Pré-diagnóstico. 
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ETAPA 2 – diagnóstico técnico-participativo O processo de planejamento exige o levantamento de 
informações relevantes acerca do município a fim de se evitar o alto índice de decisões equivocadas que 
oneram desnecessariamente este processo. Estas informações devem ser obtidas a partir de dados 
primários e secundários, considerando observações de campo, informações bibliográficas e cartográficas 
existentes, além de relatórios, tabelas, imagens, gráficos, mapas, contratos vigentes, etc.  
1 Atividades obrigatórias:  
a) Pesquisas e Levantamentos: É a etapa dedicada à coleta de dados de fontes primárias e secundárias. As 
pesquisas e levantamentos dependem da metodologia definida, mas para todas deverão ser previstas 
definição da metodologia, amostras, formulários e outras especificações para a coleta do dado; 
planejamento dos trabalhos de campo, incluindo sua logística, definindo-se a sequência de trabalhos e 
correspondente calendário; mobilização dos recursos humanos, incluindo treinamentos, e recursos 
materiais adequados a cada trabalho a ser executado; execução dos trabalhos de campo, incluindo a sua 
supervisão, controle de qualidade e planejamento das reposições, nos casos de não conformidade; 
codificações, tabulações e triagens dos dados de campo; digitação dos dados em planilhas e/ou bancos de 
dados; análise de consistência dos bancos de dados e correções; processamento final e liberação dos 
dados para análises. Os dados de fontes primárias são obtidos mediante pesquisas e levantamentos 
realizados em campo e devem contemplar inventários físicos  
(sistema viário, sistemas de controle de tráfego, estacionamentos e equipamentos urbanos associados aos 
serviços de transporte público), pesquisas de origem e destino (pesquisa O/D domiciliar, pesquisa O/D de 
tráfego, pesquisa O/D de carga urbana), pesquisas de engenharia de tráfego (pesquisa de fluxo em eixos 
viários, pesquisa de fluxo em intersecções, pesquisa de fluxo de pedestres e bicicletas, pesquisa de 
velocidade pontual, pesquisa de velocidade e retardamento, pesquisa de atraso em intersecções, pesquisa 
de capacidade, pesquisa de estacionamento, pesquisa de ocupação de veículos), pesquisas operacionais 
do transporte coletivo (pesquisas de oferta – organização das informações cadastrais e levantamento de 
trajetos –, e pesquisas de demanda – pesquisa visual de carregamento, pesquisa de demanda nas 
garagens e pesquisa de embarque e desembarque), e ainda pesquisa de opinião, de satisfação e de 
preferência declarada. Já os dados de fontes secundárias são obtidos através da coleta, leitura, análise e 
sistematização de informações colhidas em documentos existentes no Município, como é o caso de leis, 
decretos, planos e contratos existentes, dados estatísticos, projetos e outros tipos de informação 
documental (informações socioeconômicas, informações gerais do setor de transportes, levantamento da 
legislação e análise de estudos e projetos existentes). b) Instrumentalização da análise: nesta fase devem 
ser realizados os trabalhos prévios de preparação dos instrumentos de análise de informações. Deverá ser 
utilizado o suporte de instrumentos informatizados como softwares georreferenciados e/ou softwares de 
modelagem de transporte, que precisam ser preparados para a recepção das informações. Isto inclui 
atividades como preparação da base viária, lançamento de dados cadastrais disponíveis sobre a 
infraestrutura, aspectos urbanos e territoriais, rede de transporte coletivo (linhas e suas informações) e 
outros dados que possam ser representados espacialmente. Com isso, são resultados mínimos exigidos: (i) 
elaboração de um zoneamento de tráfego da cidade; (ii) produção de mapas temáticos com as informações 
obtidas; e (iii) produção de mapa que represente a hierarquia viária atual. c) Consultas públicas: as 
consultas públicas devem ser organizadas de acordo com um planejamento de atividades que incluem: 
definição dos agentes a serem consultados (Associações de Bairro, Conselhos, Sindicatos, Associação 
Comercial, Entidades de Classe, etc.); definição do roteiro básico; estabelecimento de cronograma de 
eventos; agendamento, convite e divulgação; execução dos eventos; sistematização das observações 
colhidas. Esta fase reúne as reuniões iniciais com a sociedade, com objetivo de apreensão do 
conhecimento público sobre as questões envolvidas, principalmente das expectativas e da percepção dos 
problemas. Deverão ser realizadas reuniões/oficinas participativas dedicadas à mobilização municipal para 
elaboração do Plano Mobilidade Urbana na Sede do Município, nas regiões indicadas pela Secretaria 
Municipal de Obras Publicas e Urbanismo. 
d) Análise dos problemas – Diagnóstico: o objetivo desta fase é promover a leitura das informações colhidas 
e sua análise para identificar os problemas existentes. É o momento, também, de sistematizar 
adequadamente as informações sobre as condições locais de mobilidade, oferecendo uma síntese de 
dados quantitativos e indicadores, como por exemplo:  
a quantidade de passageiros transportados, de frota, de viagens, e outros dados do serviço de transporte 
coletivo; perfil dos deslocamentos realizados pela população e os modos empregados; dados sobre a 
infraestrutura viária (extensão pavimentada, larguras viárias, etc.). Além dos dados quantitativos, o 
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diagnóstico deve apresentar uma abordagem dos aspectos qualitativos oriundos da compreensão dos 
técnicos e dirigentes públicos e da sociedade ouvida na fase de consulta. São itens mínimos a serem 
analisados: (i) padrões de mobilidade da população, (ii) descrição e características do sistema viário, (iii) 
circulação de tráfego, (iv) sistema de transporte coletivo, (v) circulação de bicicletas, (vi) acessibilidade e 
condições para a mobilidade a pé, (vii) modo de transporte público não coletivo, (viii) circulação de 
mercadorias, (ix) modelo institucional e base normativa, (x) organização da gestão pública, e (xi) políticas 
públicas e seu reflexo na política de mobilidade. Nesta fase devem ser elaborados mapas, tabelas, gráficos 
e textos que representem as informações colhidas e as reflexões sobre as principais questões, com 
indicativos de como devem ser tratadas em momento mais avançado na elaboração do Plano.  
– prognósticos A análise prospectiva estratégica aborda problemas de variados tipos, estrutura-os, define 
a população implicada, as expectativas, a relação entre causas e efeitos, identifica objetivos, agentes, 
opções, sequência de ações, tenta prever consequências, evitar erros de análise, avalia escalas de valores 
e como se inter-relacionam as questões, aborda táticas e estratégias. Esta etapa deverá conter, no mínimo: 
cenário futuro previsto sem intervenção programática, alternativas de gestão dos serviços públicos de 
transporte e mobilidade urbana, definição de objetivos e metas, mecanismos para a divulgação do plano no 
município, procedimentos e mecanismos para a compatibilização com as Políticas e os Planos Nacional e 
Estadual de Mobilidade Urbana e definição de responsabilidades dos serviços.  
Etapa 4 – programas, projetos e ações Após a determinação do cenário de referência, programas, 
projetos e ações deverão ser definidos para alcançar o cenário referência ou o cenário futuro desejável, 
necessidades de adaptações e novos projetos/modelos de passeios públicos, vias de circulação, mobiliário 
urbano padrão, compatibilização das carências de mobilidade com as ações do PlanMob, hierarquização 
viária, sistema de transporte individual não-motorizado (ciclovias, ciclofaixas, bicicletários), sistema de 
transporte coletivo (frota, rotas, pontos de parada), alternativas para uso do transporte individual motorizado 
(tráfego e estacionamento). Devem ser compatíveis com o plano plurianual do município, Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – PDDUA, identificar as possíveis fontes de financiamento e suas 
formas de acompanhamento e avaliação. Os programas, projetos e ações devem ser acompanhados de 
estimativa de custo, metas estabelecidas a curto, médio e longo prazos (1 a 4, 4 a 8 e 8 a 20 anos, 
respectivamente), hierarquização e mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficácia, 
eficiência e efetividade das ações programadas. Fazem parte desta etapa ainda as ações imediatas 
(conforme necessidade e disponibilidade orçamentária) e as ações para compatibilização com os planos 
regionais dos mesmos temas.  
17.1.5 ETAPA 5 – Sistema Municipal de Informações em Mobilidade Urbana O Sistema Municipal de 
Informações de Mobilidade Urbana conterá informações georreferenciadas, indicadores de fácil obtenção, 
apuração e compreensão; dados confiáveis do ponto de vista do conteúdo e fontes capazes de medir 
objetivos e metas, bem como contemplar os critérios analíticos de eficácia, eficiência e efetividade da 
prestação dos serviços. Deve ser compatível com os programas de processamento de dados utilizados pela 
Prefeitura Municipal.  
– aprovação A aprovação do PlanMob somente deverá se realizar após a apreciação e aprovação pelo 
Poder Legislativo Municipal na forma de Lei Municipal. No entanto, previamente, deverá ser elaborada uma 
minuta de projeto de lei em conformidade com a técnica legislativa e sistematizada de forma a evitar 
contradições entre os dispositivos inseridos no PlanMob com as demais normas vigentes. Essa minuta 
deverá ser submetida à discussão com a população em audiência pública especialmente convocada para 
este fim, e  
dos materiais, bem como, no que diz respeito à qualidade dos mesmos (por dia de atraso);  
c) Incorrer em duas ou mais advertências (por ocorrência);  
d) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por escrito 
do Município (por ocorrência);  
e) Não trocar material com dano ou em desacordo com as especificações do edital, em 24 (vinte e quatro) 

horas da notificação do contratante (por 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 - Fiscalizar o serviço mencionado neste Termo, adotando as providências necessárias.  
8.2 - Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada. 
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8.3 - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, 
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos. 
 
 
9 - PAGAMENTO 
9.1 - Pagamento será realizado a prazo, até o 15° (décimo quinto) dia de cada mês, atestado o 
fornecimento dos materiais e apresentação da fatura, de acordo com o presente certame. 
 
10 - JUSTIFICATIVA 
10.1- A contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria para elaboração de Minuta da 
Política Municipal de Mobilidade Urbana e do Plano Municipal de Mobilidade Urbana – PlanMob deve-se a 
necessidade de atender ao estabelecido no Art. 24 da Lei º 12.587/2012, quanto a obrigatoriedade de 
elaboração de Plano de Mobilidade Urbana para os municípios com mais de 20 mil habitantes.  
O PlanMob se constituirá em ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições 
de mobilidade e da qualidade de vida da população do Município de Muria- MG. Compreende a formulação 
da Política com diretrizes, definição do sistema e do modelo jurídico-institucional, edição das leis e 
regulamentos e elaboração do respectivo PlanMob. Durante a elaboração do PlanMob existirá a 
oportunidade de fomentar na sociedade a discussão sobre a mobilidade urbana, seus efeitos negativos e 
obter compromissos com a implantação de medidas pró transporte público e não motorizado no curto prazo, 
por parte das administrações municipais e da população, contribuindo para a redução do consumo de 
energia e da emissão de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa do sistema de mobilidade urbana.  
 
11. RELATÓRIO FINAL E PRODUTOS:  
 
11.1. O relatório deverá corresponder aos conteúdos definidos, identificáveis, integrados e compreensíveis 
entre si, os quais, de forma articulada e/ou seqüencial, representem o processo em todas as suas etapas e 
o constituam no documento final do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Para tanto, os produtos 
esperados no relatório são: a) Relatório da ETAPA 1 - organização e planejamento; b) Relatório da ETAPA 
2 - diagnóstico técnico-participativo; c) Relatório da ETAPA 3 - prognósticos; d) Relatório da ETAPA 4 - 
programas, projetos e ações; e) Relatório da ETAPA 5 - sistema municipal de informações; f) Texto final do 
PlanMob e minuta do projeto de lei para envio ao Legislativo;  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

À 
Prefeitura Municipal de Muriaé 
Departamento de Licitação 
 
Propomos o fornecimento dos objetos, conforme quadro a seguir e processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 003/2015. 
 

ITENS QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 
VALOR UNIT.  VALOR 

TOTAL 
 

1 1 QTDE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO 
DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO 
DE MURIAÉ - 

  

VALOR GLOBAL EM ALGARISMOS R$__________

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: R$_____________ 
(______________________________________________________________). 
O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto constante no edital e anexos do 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 003/2015. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
 

Razão Social:                                                                                          CNPJ sob nº:  
Endereço Completo:                                                                               Fax:

Telefone:                                                                                                 E-mail:

DADOS BANCÁRIOS: 
 

Local e data. 
 

__________________ 
Empresa Proponente 

Representante legal da empresa 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 
 

CREDENCIAMENTO – com firma reconhecida em cartório 
 
 

ANEXO III – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
  Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e CPF nº _____________, a participar da Licitação instaurada 
pelo Município de Muriaé na modalidade de Pregão Presencial nº 003/2015, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
___________________, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 
 
  _________________ - _______, ________ de ________________ de 2015 

 
  Local, data. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA 

DO REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

Eu, _____________________________, CPF n° __________________, 

representante legal da empresa _________________________, no Procedimento Licitatório nº 003/2015, 

deste MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG, edital de Pregão Presencial nº 003/2015, declaro, sob as penas da Lei 

que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, não possuímos 

em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (catorze) anos. 

 

 
_________________ - _______, ________ de ________________ de 2015 

 
Local, data. 

 
 
 

___________________ 
Assinatura e Cargo 

(Representante Legal) 
 
 
Obs: Emitir em papel que identifique a licitante ou por carimbo que a identifique. 
Declaração a ser emitida pela licitante e assinada por seu representante legal. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 
 
 

ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO 
 
 
 
  Atestamos para os devidos fins que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ 
sob nº _________________, fornece e/ou forneceu ____________, e vem cumprindo fielmente com o 
solicitado por esta empresa. 
  Conforme o exposto, asseguramos que os ___________ são de boa qualidade e total 
segurança. 
  Sem mais para o momento, 
  É o que nos cumpre informar. 
 
 
 
  _________________ - _______, ________ de ________________ de _____ 
 
  Local, data. 
 
 
 

___________________ 
Assinatura e Cargo 

(Representante Legal) 
 
 

 
 
 
 
Obs: Emitir em papel que identifique a empresa ou por carimbo que a identifique. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

 
ANEXO VI – CRONOGRAMA FINANCEIRO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

 
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO - PlanMobMURIAÉ

R$/MESES

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

FASE I - ELABORAÇÃO DO PlanMobMURIAÈ

1. Mobilização
R$ 18.450,00

2. Identificação e Análise Prévia

3. Pesquisas e levantamentos R$ 28.348,00
4. Instrumentalização da análise

5. Consultas públicas R$ 35.231,00
6. Análise dos problemas - Diagnóstico

R$ 24.381,00
7. Análise dos problemas - Prognóstico

8. Audiências sobre o diagnóstico R$ 18.233,00
9. Concepção de propostas

10. Análise de propostas e simulações

11. Audiências sobre as propostas

12. Conclusões sobre as propostas e escolhas

13. Detalhamento das propostas R$ 12.321,00
14. Consolidação do PlanMobJF R$ 10.036,00
15. Audiência sobre o PlanMobJF 

R$ 8.000,00
16. Institucionalização do PlanMobJF

TOTAL I R$ 155.000,00

FASE II A - DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS RELATIVAS AO SISTEMA DE TRASNPORTE COLETIVO URBANO - STCU

17. Diagnóstico R$ 18.426,00

18. Elaboração do plano operacional R$ 15.093,50 R$ 15.093,50

19. Avaliação do Impacto Tarifário R$ 6.193,50 R$ 6.193,50

TOTAL II R$ 61.000,00

FASE II B - DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS RELATIVAS AO PLANO DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA E DE CIRCULAÇÃO

20. Diagnóstico

21. Identificação das condicionantes e objetivo
R$ 6.671,00 R$ 6.671,0022. Identificação dos elementos fixos e variáveis

23. Avaliação dos efeitos com base nos objetivos
R$ 7.100,50 R$ 7.100,5024. Programa de ação

R$ 14.228,50 R$ 14.228,50

TOTAL III R$ 56.000,00
TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III 272.000,00

CUSTO MENSAL R$ 82.029,00 R$ 79.841,00 R$ 110.130,00 R$ 272.000,00

FASES E ETAPAS DO 
PlanMobMURIAÈ

25. Elaboração dos projetos executivos de sinalização 

horizontal, vertical, semafórica e indicativa
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _______/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MURIAÉ, REPRESENTADA PELO PREFEITO 
MUNICIPAL, SR. JOSÉ BRAZ. 

 
Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ - 
Ministério da Fazenda sob o Nº 17.947.581/0001-76, com sede à Avenida Maestro Sansão, nº 236, Centro, 
Muriaé - MG. Neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Aloysio Navarro de Aquino, brasileiro, 
casado, empresário, CPF sob nº ___.___.___-__, identidade __-___.___, residente e domiciliado nesta 
cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 
_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, com sede na rua 
____________________________, nº _______, bairro ____________, ____________ - _______, daqui por 
diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. __________________, portador da 
Carteira de Identidade nº ______________, expedida pela _______ e do CPF nº _______________, 
resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com o que consta do Pregão Presencial nº 
003/2015, passando o Edital e a proposta da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição, a 
fazer parte integrante e complementar este Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação à contratação de empresa especializada em consultoria para 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Muriaé- MG, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo, conforme processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 003/2015. 

 

  CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA 

 

O início dos serviços ocorrer imediatamente,  após a emissão da “Autorização de Fornecimento” a ser 
emitida pelo setor de responsável. 

 

          CLÁUSULA TERCEIRA - DO REPRESENTANTE E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

O CONTRATANTE indica o Sr. __________________, residente e domiciliado nesta cidade, como seu 
representante para acompanhamento, fiscalização e assinar a respectiva nota, que servirá de confrontante, 
legal das mercadorias fornecidas. Cabendo a CONTRATADA facilitar em todas as suas fases, o 
desempenho desta função e fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado. 

Parágrafo único - Qualquer impedimento ao andamento na entrega do objeto deverá ser comunicado no 
mesmo dia, por escrito, ao CONTRATANTE. 

 

  CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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Compete a CONTRATANTE: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

b) Pagar a importância correspondente ao fornecimento, no prazo contratado. 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de um servidor especialmente designado, 
que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 

Conforme art. 65, 

§ 1º - O contratado fica obrigado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50 % (cinquenta 
por cento) para os seus acréscimos. 

§ 2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, 
salvo: 

Inciso II – As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

  CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Compete a CONTRATADA: 

a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição do objeto. 

b) Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

c) Apresentar à CONTRATANTE, a qualquer tempo, documentos que a mesma exigir. 

d) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por 
culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de 
Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato. 

e) Fornecer, conforme exigência do edital e setor requisitante. 

 

  CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 

a) O prazo do contrato é de aproximadamente 03(três) meses, iniciando-se em   /  /2015 e encerrando-se 
em   /  /2015, podendo ser prorrogável. 

b) Fica estabelecido o prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de homologação da licitação, para 
que o adjudicatário assine o instrumento de contrato. 

c) A Prefeitura Municipal de Muriaé, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento 
solicitar o cancelamento do contrato, em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de 
qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos e transtornos à Prefeitura Municipal de Muriaé. 

§ 1º - A paralisação das atividades, por iniciativa da CONTRATADA, implicará na rescisão, de pleno direito 
deste contrato, caso em que o CONTRATANTE se obriga tão somente a pagar pelos fornecimentos, 
porventura fornecido até o momento da rescisão do presente instrumento. 

§ 2º - Se ocorrer motivo de força maior ou comprovado caso fortuito, que determine a suspensão do 
cronograma de fornecimento, o presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, de pleno 
direito, sem qualquer ônus. 



 

27 
 

  CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

REDUZIDO DOTAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 
1307 02.08.15.451.0001.1.121.3390.39.00 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor abaixo discriminado, pelo fornecimento, inclusos todas 
as despesas que venham ocorrer, necessárias ao cumprimento integral do objeto contratado. 

Item Quant. Unid. Descrição 
Marca e/ou 
fabricante 

Vl. Unit. Vl. Total 

       

       

       

VALOR GLOBAL  
R$___________ 

(em algarismos) 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO POR EXTENSO: 
(_____________________________________________). 

                 CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE efetuará o pagamento mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia de cada mês, após 
fornecimento do objeto, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo setor competente, e 
mediante comprovação de recolhimento dos encargos sociais. 

§ 1º - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária, contra qualquer 
entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

§ 2º - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido 
impostas em decorrência de inadimplência contratual. 

§ 3º - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela 
CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente regularizado. 

§ 4º - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os objetos forem entregues em 
desacordo com as especificações constantes na proposta. 

§ 5º - Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre as partes, com base na adequação aos 
novos preços de mercado, devendo a contratada justificar e comprovar os reajustes praticados com notas 
fiscais e planilhas, respeitadas as disposições legais vigentes. 

Deverá ser montado processo administrativo, protocolado na Prefeitura Municipal.  

§ 6º - A cada pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Muriaé-MG, a adjudicatária deverá 
comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação 
será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido 
sistema. 

  CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, designado 
pela Prefeitura Municipal de Muriaé, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, consoante 
disposições do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, por meio de Termo Aditivo, 
numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
a) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, nos termos do Decreto n° 3100/2006 de 01 de dezembro de 2006.  

b) Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso no 
fornecimento dos materiais e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, isolada ou 
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades: 

b.1) Advertência. 

b.2) Multa: 

b.2.1) 0,33% ( trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b.2.2) 10% (dez por cento) em caso de não entrega do material ou conclusão do serviço ou rescisão do 
contrato, calculado sobre a parte inadimplente; 

b.2.3) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega. 

b.2.4) A multa será descontada dos créditos do contratado, das garantias ou por outra forma de cobrança 
administrativa ou judicial, se for o caso. 

b.2.5) O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contato em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o atraso for 
superior a três dias; 

b.2.6) A aplicação da multa não impede que concomitantemente sejam aplicadas outras penalidades 
previstas neste decreto. 

c) A suspensão e a sanção que impossibilita a participação da empresa em licitações e/ou contratos, 
ficando suspenso o seu registro cadastral no cadastro central de fornecedores do Município de Muriaé, de 
acordo com os prazos a seguir: 

c.1) Por até trinta dias, quando vencido o prazo de advertência emitida pela Secretaria de Administração e a 
empresa permanecer inadimplente; 

c.2) Por até noventa dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a 
abertura e antes do resultado do julgamento; 

c.3) Por até doze meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial do contrato e/ou 
da autorização de fornecimento; 

c.4) Por até doze meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento 
ou assinar o contrato; 

c.5) Por até doze meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem a frustração dos objetivos 
da licitação; 

c.6) Por até vinte e quatro meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações; 

c.7) O contratante poderá solicitar prorrogação do prazo de entrega ou execução do serviço, até o 
vencimento, mediante exposição de motivos, a ser analisada pela Secretaria de Administração, que poderá 
conceder ou não a prorrogação, a seu exclusivo juízo. 



 

29 
 

c.8) Nos contratos com preços reajustáveis, estes não sofrerão reajuste nos períodos de prorrogação, 
exceto em casos excepcionais, a critério da Secretaria de Administração, sempre justificados. 

c.9) A penalidade de suspensão aplicada pela Secretaria de Administração, publicada no Diário Oficial do 
Estado, implicará na automática suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/entidades 
subordinados e vinculados ao Poder Executivo ou que se utilizam exclusivamente do cadastro central de 
fornecedores do Município de Muriaé. 

c.10) A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro ou reduzida pela metade 
dependendo dos motivos, da reincidência e da gravidade dos fatos, como resultado da análise da Secretaria 
de Administração através de seu Departamento de Compras e Licitação, sendo o prazo máximo de 24 
meses. 

d) A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Administração, a vista dos motivos pela 
Secretaria de Administração. 

d.1) A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
a aplicou. 

d.2) A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Estado e seus 
efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo. 

d.3) As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por 
quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no cadastro 
central de fornecedores do Município, administrado pela Secretaria de Administração, estarão sujeitas as 
seguintes penalidades: 

d.4) Suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até vinte e 
quatro meses, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e 

d.5) Declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 6º deste decreto. 

d.6) Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos parágrafos 3 e 4 do artigo 5º deste decreto. 

  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em Lei ou regulamento, de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

§ 1º - No caso do Inciso II do art. 79, deverá haver manifestação, por escrito, da parte interessada, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 2º - Por interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser rescindido, ficando a 
CONTRATANTE obrigada a comunicar à CONTRATADA, por escrito, e a rescisão se efetuará no prazo de 
30 (trinta) dias, sem que caiba o direito de qualquer indenização à CONTRATADA, além do pagamento 
normal referente ao fornecimento dos produtos. 

                                    CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, 
demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, 
independentemente de suas transcrições. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial, conforme dispõe a 
legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

Para dirimir qualquer questão oriunda do presente Contrato, fica eleito o FORO DA COMARCA DE 
MURIAÉ, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, em tudo quanto neste documento se contém, 
assinam-no em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 
 

Muriaé (MG), _____ de _____________ de ________. 
 
 

_______________________ 
ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO 

PREFEITO MUNICIPAL DE MURIAÉ 
 
 

_______________________ 
A CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - ________________________ - CPF sob n° _________________ 

2 - ________________________ - CPF sob n° _________________ 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2016 

 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

ENDEREÇO SITE:  www.vilavelha.es.gov.br, Link Licitacoes/SEMGOV. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA  E ASSESSORIA EM 

TRANSPORTE, INDIVIDUALMENTE OU EM CONSÓRCIO, PARA E LABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE – PLANMOB/VILA VELHA , CONFORME PROJETOS E PLANILHAS 

ANEXOS. 

 

O Município de Vila Velha, através da Comissão Permanente de Licitação I da Secretaria Municipal de 

Governo, com sede na Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, neste Edital 

denominada simplesmente CPL-I, nomeados pela Portaria nº. 091/2015 e 092/2015 torna público, para 

conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 

consolidada, Lei Complementar Federal nº 123/06, Lei Complementar Federal nº 147/14, Decreto Federal nº 

8538/15, Decreto Municipal nº 164/2009 e 201/2015,  fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA , do tipo MENOR PREÇO GLOBAL , conforme processo n.º 73.147/2014, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA  E ASSESSORIA EM TRANSPORTE, 

INDIVIDUALMENTE OU EM CONSÓRCIO, PARA ELABORAÇÃO DO  PLANO MUNICIPAL DE 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE – PLANMOB/VILA VELHA, c onforme Termo de Referência anexo, na 

forma de execução indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário, de acordo com o disposto no 

presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos e, ainda, 

com base no Decreto 201/2015, visando atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade. 

 

1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1. A Concorrência Pública será realizada através de sessão pública na Prefeitura Municipal de Vila Velha – 

SALA DE LICITAÇÕES – 1º Pavimento – Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, CEP 29.102-

915, Vila Velha/ES. Tel.: (27) 3149-7993.  

 

1.2. Deverão ser entregues 02 (dois) envelopes, referentes à: 1) Documentação Habilitatória e 2) Proposta de 

Preços, no endereço indicado no item 1.1, DIRETAMENTE NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA,  das 12h00min  às 19h00min do dia 13/04/2016. 

 

1.3.  A Sessão de disputa terá início com a abertura dos envelopes de Habilitação, observada as seguintes 

datas e horários: 
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Início da Sessão Pública ................  Dia 14/04/2016 - as - 14h00min   

 

1.4. DAS RETIRADAS DO EDITAL: 

 

1.4.1. As pessoas e/ou empresas interessadas em participar do presente certame poderão retirar o edital, 

documentos integrantes e demais anexos, GRATUITAMENTE através do site: 

www.vilavelha.es.gov.br/licitacoes, ou deverão comparecer ao endereço abaixo indicado com pen drive para 

obtenção de cópia digitalizada, neste caso, o recibo de entrega de edital deverá ser preenchido e devolvido a 

este setor.  

 

1.4.1.1. Juntamente com o edital, deverá ser retirado o ANEXO VIII – Termo de Referência , que será 

disponibilizado separadamente devido o tamanho do arquivo. 

 

2 – OBJETO 

 

2.1 – A presente licitação tem por objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPORTE, INDIVIDUALM ENTE OU EM CONSÓRCIO, PARA 

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESS IBILIDADE – PLANMOB/VILA VELHA , 

nos termos estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos, e demais documentos que integram o 

presente edital. 

 

2.1.1 - Os serviços, ora licitados, objetivam atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade – SEMDU, devidamente autorizada pela autoridade competente, conforme autorização contida nos 

autos do Processo Administrativo nº 73.147/2014 e serão contratados sob a forma de Execução Indireta e no 

regime de Empreitada por Preço Unitário, tipo Menor Preço. 

 

2.1.2 – Os serviços previstos neste Edital de Concorrência Pública e seus anexos, dele fazendo parte 

integrante, independente de transcrições total ou parcial, serão executados, de acordo com as especificações e 

quantitativos estimados, constantes no Termo de Referência a seguir mencionados, a serem rigorosamente 

obedecidos na apresentação da documentação e elaboração das propostas.  

 

3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes do objeto desta Concorrência correrão 

a cargo da seguinte dotação orçamentária e elemento de despesa: 

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento  Urbano e Mobilidade 

Unidade Orçamentária: 15.04 - Mobilidade Urbana 

Programa: 26.0782.2700.3.096 – Elaboração e Implant ação do Plano de Mobilidade Urbana. 
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Elemento de Despesa: 3.3.90.35 – Serviços de Consul toria 

Fonte: (NR 229) – Fonte 001 – Tesouro  

(NR 230) – Fonte 002 – Convênio União  

 

4 - PREÇOS 

 

4.1 - O valor global da Planilha Orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade 

– SEMDU é de R$ 2.239.868,04 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito 

reais, quatro centavos).  

4.2 - A empresa, que vier a ser contratada, será responsável pela execução total dos serviços pelos preços 

unitários propostos e aceitos pelo Município. 

 

5 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

5.1 - Compete à empresa licitante fazer um minucioso exame do Edital, seus anexos e documentação 

integrante, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências, dúvidas ou erros porventura 

encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos. 

 

- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser dirigidos a presidente em 

até, no máximo, 05 (cinco) dias úteis anteriores à data da entrega das propostas, por meio eletrônico, 

através de e-mail cpl01@vilavelha.es.gov.br, ou entregue no endereço especificado no subitem 1.1 deste 

edital.   

 

5.1.1.2. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos pela Comissão Permanente de Licitação/CPL I antes 

da data fixada para abertura da sessão pública,  exclusivamente mediante divulgação na internet, através do 

site: www.vilavelha.es.gov.br/licitacoes, sem informar a identidade da licitante consulente e de seu 

representante, e pessoalmente ao licitante que formulou o questionamento, através do e-mail por este indicado. 

 

5.1.1.3. Às licitantes interessadas cabe acessar assiduamente o referido endereço para tomarem conhecimento 

das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos referentes a este Edital. 

 

- DA IMPUGNAÇÃO 

 

5.1.2. Até 5º (quinto) dia útil antes da data fixad a para a abertura dos envelopes de habilitação , 

QUALQUER PESSOA  poderá impugnar o ato convocatório desta licitação por irregularidades na aplicação 

da Lei 8.666/93 consolidada , devendo a administração julgar e responder à impugnação até o 3º 

(terceiro) dia útil , sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
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5.1.3. Até 2º (segundo) dia útil antes da data fixa da para a abertura dos envelopes de habilitação , O 

LICITANTE  poderá impugnar as falhas ou irregularidades que viciaram o edital , sob pena de decadência do 

direito, devendo a administração julgar e responder à impugnação, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o 

do art. 113. 

 

5.1.3.1. Serão consideradas licitantes toda e qualquer pessoa jurídica. 

 

5.1.4. As impugnações serão respondidas exclusivamente mediante divulgação na internet, através do site: 

www.vilavelha.es.gov.br/licitacoes para ciência de todos os licitantes interessados e pessoalmente, através do 

e-mail indicado, ao licitante que impetrou a impugnação. 

 

5.1.5. Acolhida a impugnação contra o Edital este será corrigido e será designada nova data para a realização 

do certame, salvo quando esta não implicar em alteração na formulação das propostas. 

 

5.1.6. Qualquer modificação no edital será divulgada 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. 

 

5.1.7. As impugnações deverão ser protocoladas junto à Gerência de Protocolo e Documentação (Protocolo 

Geral) desta Prefeitura, ou encaminhadas através do e-mail da CPL sob pena de não conhecimento da mesma. 

 

5.1.8. É vedada à licitante a utilização de impugnação sem qualquer fundamento ou de natureza meramente 

protelatória ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, poderá a 

Comissão Permanente de Licitação/CPL I ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os 

expedientes, bem como aplicar penalidade. 

 

5.1.9. As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo PROPONENTE não serão conhecidas. 

 

5.1.10. Para fins de identificação de interposição da impugnação citada no subitem anterior, o impugnante 

deverá anexar os seguintes documentos:  

a) Habilitação Jurídica 

b) Na condição de pessoa física, deverá apresentar documento de identificação com foto.  

 

6 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar desta Concorrência as empresas que atenderem às condições estabelecidas no 

presente Edital e seus anexos. 
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6.1.1. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II do Art. 9º da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, 

nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento. 

 
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

 

6.2. Será permitida a participação de empresas reunidas em Consórcio, desde que atendidas as condições 

previstas no Art. 33 da Lei 8.666/93, que deverão ser comprovadas no momento da habilitação jurídica; 

 

6.2.1. As empresas que participarem sob o regime de consórcio deverão apresentar Termo de Compromisso 

de Constituição de Consórcio, do qual deverão constar as seguintes cláusulas: 

 

a) Indicação da empresa líder, obrigatoriamente aquela que apresente o maior dos Capitais Social/Patrimônio 

Líquido ou aquela que possua maior parcela de participação das empresas consorciadas, sendo a responsável 

principal perante a Contratante, e que deverá ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as 

fases do procedimento licitatório e da execução contratual, até o término de sua vigência. 

 

b) Compromisso se for opção do consórcio, de constituir Sociedade de Propósito Específico (SPE), que 

sucederá o consórcio posteriormente à contratação do consórcio pela Contratante; 

 

c) A comprovação de Capital Social Registrado e Integralizado deverá ser acrescida de 30% (trinta por cento, 

conforme art. 33, III da Lei 8.666/93). 

 

d) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 

brasileira, atendendo, dessa forma, às condições de liderança previstas no presente edital. 

 

e) Compromisso expresso de responsabilidade solidária dos integrantes, pelos atos praticados em consórcio, 

tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato; 

 

f) Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da vigência do contrato, 

execução e entrega das obras/serviços, objeto do contrato administrativo licitado; 

 

g) Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem a prévia anuência 

da Contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original; 

 

h) Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do contrato para a prestação dos serviços, o 

Termo de Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua jurisdição, de acordo 

com o que estabelece o § 2º, do art. 33 da Lei nº 8.666/93. 
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i) O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 

registro do consórcio nos termos do compromisso estabelecido no contrato. 

 

j) Fica impedida a participação nesta licitação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou 

isoladamente, conforme inciso IV do artigo 33, da Lei 8.666/93. 

 

6.3. Não será admitida a participação nesta Concorrência de empresas que: 

a) estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 

contratar com a Administração Pública Municipal de Vila Velha/ES; 

b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo a 

reabilitação; 

c) entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, sejam servidor, dirigente de órgão 

pertencente à estrutura técnica/administrativa da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES; 

d) seja estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

e) que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

f) cujos atos constitutivos (estatuto ou contrato social) não inclua o objeto desta Concorrência Pública; 

g) hipóteses do Art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

7 - CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Os representantes deverão apresentar FORA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, E ANTES DA 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

7.2. Fazendo-se representar por proprietário , sócio ou diretor, este deverá comprovar  através de cópia 

autenticada de um dos documentos constantes abaixo nas alíneas “A” à ‘D”, conforme o caso,  a 

condição alegada de representante, e consequente posse de poderes para prática de todos os atos inerentes 

ao certame, juntamente com a CÓPIA da cédula de identidade ou documento equivalente. 

a) registro comercial, no caso de empresa individual ou ; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, observado 

as exigências do novo Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores ou ; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício 

ou ; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 

 

7.3. Caso a empresa se faça representar por terceir os , deverá apresentar:   



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

      COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL I 
 

 7

 

 

 

1) instrumento procuratório público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida  em cartório e 

cópia autenticada de um dos documentos constantes nas alíneas “A” à ‘ D” do item 7.2, conforme o caso , 

que lhe outorgue poderes específicos para a prática de todos os atos inerentes ao certame, juntamente com a 

CÓPIA da cédula de identidade ou documento equivalente; ou 

 

2) Carta Credencial, conforme modelo do ANEXO I, juntamente com a cópia autenticada de um dos 

documentos constantes abaixo nas alíneas “A” à ‘D” do item 7.2, conforme o caso , acompanhado da 

CÓPIA da cédula de identidade ou documento equivalente;  

 

7.4. No caso de consórcio a empresa deverá apresentar o instrumento público ou particular de compromisso 

de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, na forma da legislação aplicável juntamente com a 

documentação do subitem 7.2 ou 7.3 deste edital.  

 

7.5. Os documentos de credenciamento - procurações e cartas credenciais - serão retidos pela Comissão 

Permanente de Licitação CPL I e juntados ao processo da licitação. 

 

7.6. A ausência do representante ou credenciado, a não apresentação ou ainda a incorreção do documento de 

credenciamento para participar da sessão de abertura dos envelopes, não acarretará na inabilitação ou 

desclassificação da empresa licitante, permitindo somente a manifestação de representantes legais ou 

credenciados, que constará em ata. 

 
7.7. Na sala de licitação, será permitida a participação ativa de apenas 01 (um) representante especificamente 

designado, de cada proponente. 

 

7.8. Fica assegurado ao(s) Licitante(s), a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos ora exigidos, a 

substituição do seu representante. 

 

8 – DA PREPARAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 

8.1. Os documentos de Habilitação e de Proposta de Preços  deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes separados, opacos, lacrados e indevassáveis, os quais deverão conter na parte externa os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL I 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 
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DATA E HORÁRIO DA ABERTURA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 011/2016 - 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL1 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 011/2016 –  

 

8.2. As empresas licitantes deverão entregar no prazo (datas e horários) e local definidos no item 1 – Das 

Disposições Preliminares ou através de via postal com Aviso de Recebimento (AR), desde que estejam à 

disposição da CPL I até o dia e hora consignados neste ato convocatório.  

 

8.3. Não serão consideradas propostas apresentadas após a hora e data convencionadas para o início da 

abertura, bem como propostas feitas por e-mail, fax ou telegrama.  

 

9 – DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA – ENVELOPE Nº. 01   

 

9.1. Toda documentação necessária à habilitação deverá e star vigente na data de abertura da sessão 

publica de disputa,  à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da 

Comissão Permanente de Licitação/CPL I, à vista dos originais, por cópia simples quando a confirmação do 

seu teor puder ser feita pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”, ou publicação 

em órgãos da imprensa oficial, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº. 8.666/93, 

consolidada. 

Nota 1: Caso alguma empresa apresente a documentação em cópia simples, deverá apresentar os originais na 

sessão de disputa. 

Nota 2: Caso quaisquer das documentações ora exigidas, já tenham sido apresentadas no momento do 

credenciamento, fica dispensada de nova apresentação. 

 

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

9.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual ou ; 

 

9.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, 

observado as exigências do novo Código Civil e da Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de 
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sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores ou ; 

 

9.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício ou ; 

 

9.1.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

9.1.5. Cédula de Identidade do sócio ou do representante legal, conforme o caso, devidamente autenticada em 

cartório ou por servidor Público desta Central de Compras.  

 

9.1.6. Caso a empresa se faça representar por terce iros, deverá apresentar instrumento procuratório 

público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, que lhe outorgue poderes para a 

prática de todos os atos inerentes ao certame;  

 

9.1.7. Declaração Expressa, aceitando as condições do edital, declarando a inexistência de fato 

impeditivo à licitação, bem como que não emprega no  quadro funcional da empresa menor(es) de 

dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigo so ou insalubre e nem menores de dezesseis 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de apr endiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo proposto no A NEXO II. 

 

9.2.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

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

 

9.2.2. Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União 

e Previdenciários; 

 

9.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual da sede do Licitante; 

 

9.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede do Licitante; 

 

9.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; 

 

9.2.6. Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT, mediante a 

apresentação de certidão negativa. 
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9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

- Da Empresa Licitante 

9.3.1. A LICITANTE deverá apresentar prova de inscrição ou registro, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade da sede da 

proponente. 

 

9.3.2. Indicação pela licitante do(s) Responsável(eis) Técnico(s), com formação na área de Engenharia Civil 

ou  Arquitetura e Urbanismo, integrante(s) de seu quadro funcional da empresa na data prevista para entrega 

dos documentos, que deverá(ão) constar necessariamente em sua Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, 

emitida pelo CREA ou CAU, conforme ANEXO III. 

 

Nota:  O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante deverá(ão) participar da execução dos serviços objeto 

da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada previamente pelo gestor do contrato. 

 

9.3.3. O(s) profissional(is) indicado(s) como Responsável(eis) Técnico(s), deverá(ão) comprovar através de 

diploma especialização ou mestrado na área de Transportes. 

 

- Do Profissional 

 

9.3.3. O(s) Responsável(eis) Técnico(s), indicado(s) pela empresa para participar da execução do objeto da 

presente licitação, deverá ser detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) 

no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, de acordo com as atribuições profissionais, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, CAT, expedidas por este Conselho, que 

comprove(m) ter o profissional executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de características 

técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo são as seguintes: 

 

a) Experiência em elaboração de Planos de transport e coletivo urbano integrado. 

b) Experiência em elaboração de Planos de trânsito urbano de veículos motorizados e não 

motorizados. 

 

Nota: Fica autorizado o somatório de Atestados 

 

10.3.3. A Comprovação da existência do profissional no quadro funcional da empresa deverá ser feita através 

de: 

a)  Cópia da Carteira de Trabalho; ou   

b) Contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no caso de sócio; ou  
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c) Contrato de prestação de serviços, devidamente registrado no cartório de registro de títulos e 

documentos; ou  

d) Evidenciada na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU. 

 

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

9.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial/Extrajudicial, expedida pelo(s) 

distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica, e quando se tratar de Sociedade Simples apresentar Certidão 

Negativa dos Distribuidores Cíveis, com data não superior a 60 (sessenta) dias de sua emissão, quando não 

for expresso sua validade. 

 

9.4.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser 

cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no envelope de habilitação, os seguintes 

requisitos, cumulativamente:   

I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 

II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

 

9.4.3. Deverá ser apresentado balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 

período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DE MERCADO - IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.  

 

9.4.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 

assim apresentados: 

    

9.4.3.1.1.  Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

a) Publicados em Diário Oficial; ou 

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

 

9.4.3.1.2. Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): 

a) Por fotocópia do Balanço e demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

 

9.4.3.1..3. Sociedade criada no exercício em curso: 

a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante. 
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9.4.3.2. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (ILG), Índice Liquidez Corrente 

(ILC) que deverão apresentar o valor mínimo igual ou maior que 1, e Índice Endividamento Geral (IEG), que 

deverá apresentar o valor mínimo igual ou menor que 1 , resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Índice de Liquidez Geral (ILG) 
 
                   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ________________________________________________ = > ou = 1,0                       

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 Índice de Liquidez Corrente (ILC) 
 
                       Ativo Circulante      
ILC = _________________________________= > ou = 1,0 
                        Passivo Circulante  
 
Índice de Endividamento Geral (IEG) 

 
                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
IEG = __________________________________________________= < ou = 1,0 
                                                      Ativo Total 
 

9.4.3.2.1. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, conforme modelo 

constante do ANEXO IV. 

Nota:  Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão Permanente de Licitação/Infraestrutura reserva-se o 

direito de efetuar os cálculos 

 

9.4.4. Ao licitante que não atingir o valor mínimo exigido no item 9.4.3.2 é facultado demonstrar sua capacidade 

econômico-financeira por meio da prova de possuir Capital Social equivalente ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor de sua proposta.  

9.4.4.1. A comprovação do capital social será feito mediante verificação do Contrato Social apresentado, 

atualizado e registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente da Sede da licitante, ou Certidão emitida 

pela Junta Comercial ou Órgão equivalente admitida à atualização para a data da apresentação da 

proposta, na forma da lei, através de índices oficiais. 

 

9.5. Do Consórcio de Empresas 

 

9.5.1. Poderão também participar desta licitação empresas constituídas em consórcio  desde que atendidas 

as condições previstas no Art. 33 da Lei 8.666/93, que deverão ser comprovadas no momento da habilitação 

jurídica; 

 

9.5.2. No caso de participação em consórcio, as empresas consorciadas deverão apresentar no ENVELOPE Nº 

01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  - instrumento público ou particular de compromisso de constituição de 
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consórcio, devidamente registrado, subscrito por todas as participantes, na forma da legislação aplicável, 

do qual deverá constar pelo menos: 

a) Indicação da empresa líder, obrigatoriamente aquela que apresente o maior dos Capitais Social/Patrimônio 

Líquido ou aquela que possua maior parcela de participação das empresas consorciadas, sendo a responsável 

principal perante a Contratante, e que deverá ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as 

fases do procedimento licitatório e da execução contratual, até o término de sua vigência. 

b) A comprovação de Capital Social Registrado e Integralizado deverá ser acrescida de 30% (trinta por cento, 

conforme art. 33, III da Lei 8.666/93). 

c) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 

brasileira, atendendo, dessa forma, às condições de liderança previstas no presente edital. 

d) Compromisso expresso de responsabilidade solidária dos integrantes, pelos atos praticados em consórcio, 

tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato; 

e) Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da vigência ou execução das 

obras/serviços, objeto do contrato administrativo licitado; 

f) Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem a prévia anuência 

da Contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original; 

g) Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do contrato para a prestação dos serviços, o 

Termo de Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua jurisdição, de acordo 

com o que estabelece o § 2º, do art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

h) Compromisso se for opção do consórcio, de constituir Sociedade de Propósito Específico (SPE), que 

sucederá o consórcio posteriormente à contratação do consórcio pela Contratante ; 

 

9.5.3. Deverá ser entregue de cada membro consorciado, individualmente, DENTRO DO MESMO ENVELOPE, 

os documentos de Habilitação Jurídica (subitem 9.1 ), Regularidade Fiscal e Trabalhista (subitem 9.2 ), 

Qualificação Técnica (subitem 9.3 ), Econômico-Financeira (subitem 9.4 ), Declaração Expressa (ANEXO II). 

 

9.5.3.1. Para fins de qualificação técnica do consórcio, fica admitido o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado. 

 

9.5.3.2. Para fins de qualificação econômico-financeira, fica admitido o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação, estabelecendo desde já o acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 

compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

 

9.6. Das disposições gerais relativas à Documentaçã o Habilitatória  

 

9.6.1. Todas as folhas da documentação de Habilitação deverão ser entregue na ordem sequencial indicada 

acima, numeradas e visadas pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no 

aspecto de segurança e transparência do procedimento licitatório. Esclarecemos que o não atendimento ao 
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solicitado implicará na perda do direito a futuras reclamações quanto a um eventual extravio de 

documentos durante a tramitação do processo. 

 

9.6.2. Para efeito de apresentação dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados, não 

serão aceitos quaisquer protocolos ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 

neste Edital. 

 

9.6.3. Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos. Caso as certidões expedidas pelas 

Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignados os respectivos prazos de validade, a administração 

aceitará como válidos, no máximo, os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e no Município de Vila 

Velha, 90 (noventa) e 30 (trinta) dias, respectivamente. 

 

9.6.4. As licitantes estarão sujeitas às consequências estabelecidas na Legislação, caso não atendam ao 

declarado em sua proposta, após a diligência ou vistoria efetuada pela Comissão Permanente de Licitação/CPL 

I designada, nos casos em que esta se fizer necessária. 

 

9.7. Da Abertura do envelope de nº. 01 

 

9.7.1. Serão abertos os "Envelopes nº 1" - Documentos de Habilitação de todas as empresas participantes. 

 

9.7.2. Todos os documentos relativos à habilitação serão rubricados pelo Presidente e membros da Comissão 

Permanente de Licitação/CPL I, e a seguir, pelos representantes credenciados de todos os licitantes e 

presentes ao ato, ocasião em que os licitantes poderão examinar o conteúdo e registrar suas considerações 

em ata a ser assinada por todos os presentes. 

 

9.7.3. Do julgamento das habilitações caberá recurso, conforme art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

9.7.4. A Comissão Permanente de Licitação/CPL I lavrará ata do julgamento, apontando todos os fundamentos 

de habilitação ou inabilitação dos proponentes, que será devidamente assinada pelos presentes. 

 

9.8. Do Julgamento da habilitação - envelope de nº.  01 

 

9.8.1. Serão consideradas Habilitadas  as Licitantes que apresentarem toda a documentação estabelecida no 

presente edital, de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação técnica exigidos. 

9.8.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do licitante, e devem ser apresentado da seguinte forma: 

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos  deverão estar em nome da matriz. 
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b) Se o licitante for a filial, todos os documentos  deverão estar em nome da filial, exceto os 

que comprovadamente, forem emitidos somente em nome  da matriz. 

9.8.3. Serão consideradas Inabilitadas  e, portanto, impedidas de continuar no certame, as propostas de 

Licitantes  que apresentarem qualquer deficiência ou omissão conforme a seguir: 

a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos; 

b) apresentar documentos com prazos de validade expirados; 

c) apresentar certidões ou declarações que não correspondam à verdade, sujeitando-se além da inabilitação, 

a aplicação das penalidades previstas em lei; 

d) apresentar documentos em desacordo com as exigências editalícias. 

9.8.4. A análise e julgamento da documentação relativa à Qualificação Técnica será realizada pelo setor 

técnico da Secretaria Requisitante. 

9.8.5. Será devolvido à licitante que não atender às exigências estabelecidas no edital, o envelope contendo a 

Proposta de Preços – nº 02, fechado, desde que não haja recurso ou após sua denegação. 

9.8.6. Estando todas as licitantes presentes, e havendo renuncia expressa quanto a interposição de recursos, a 

abertura do envelope de Proposta de Preços – nº 2, poderá ser realizado no mesmo dia. Caso contrário a 

Comissão Permanente de Licitação CPL I, após o prazo legal para interposição de recurso, bem como de suas 

contrarrazões e julgamentos, estabelecerá data, hora e local para a Sessão de abertura do envelope nº 02. 

9.8.7. Caso haja interposição de recursos, este terá efeito suspensivo. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS– ENVELOPE Nº. 02  

 

10.1. A Proposta de Preços deverá ser redigida em idioma nacional, de forma clara e inequívoca, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a 

última folha e rubricada as demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, 

contendo: 

 

10.1.1. Carta resumo da proposta de preços, conforme Modelo do Anexo V, contendo: 

 

a) Preço total para execução integral dos serviços.  

b) Validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da data de sua apresentação. 

c) Indicação da modalidade de garantia Contratual 

d) Aceite da forma de pagamento estabelecida pelo Município 

e) O prazo máximo para a conclusão dos serviços ora contratados. 

f) Declaração que caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as especificações 

contidas no Termo de Referência e neste Edital e aceitos pelo Município. 
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10.2. Da Abertura do envelope de nº. 02 

 

10.2.1. Os envelopes serão submetidos aos presentes para que seja constatada a sua inviolabilidade, e após, 

serão abertos na presença dos interessados, as Propostas de Preços (Envelope nº 2) das Licitantes 

qualificadas na fase de Habilitação.  

 

10.2.2. O Presidente, demais membros da Comissão Permanente de Licitação/CPL I e os licitantes 

credenciados rubricarão todos os documentos apresentados, os quais serão a seguir colocados à disposição 

dos licitantes presentes para conhecimento, rubrica e eventuais observações; 

 

10.2.3. A Comissão Permanente de Licitação/CPL I lavrará ata do julgamento, apontando todos os 

fundamentos das desclassificações e da seleção efetuada, concluindo pela classificação dos proponentes. 

 

10.2.4. O exame e julgamento das Propostas de Preços serão realizados pela Secretaria Requisitante.  

 

10.3. Dos Critérios de Julgamento da Proposta de Pr eços 

 

10.3.1. As Propostas de Preços (Envelope Nº 02), das proponentes habilitadas serão avaliadas e julgadas pelo 

setor técnico da Secretaria Requisitante.  

 

10.3.2. A avaliação da proposta de Preços observará o critério do menor preço global, expresso em Reais (R$). 

Será considerada a Licitante  vencedora aquela que tenha ofertado o menor dos valores globais oferecidos nas 

propostas de preços, obedecidos os limites unitários e totais máximos para cada item, e desde que tenha 

atendido aos requisitos estabelecidos no presente instrumento. 

 

10.3.3. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às seguintes disposições: 

a) Que apresentarem erros insanáveis; 

b) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital ; 

c) Apresentarem preços manifestadamente inexequíveis assim considerados na forma do que dispõe a Lei 

Federal no 8.666/93; 

d) Estiverem em desacordo com os termos exigidos no presente Edital ; 

e) Apresentarem quaisquer omissões em relação às exigências editalícias. 

  

10.3.4. Caso a licitante deixe de apresentar preço ou quantidade de qualquer dos itens demonstrados, serão 

considerados os preços e quantidades estabelecidas no edital. 

 

10.3.5. Caso as licitantes apresentem valor global ou unitário superior ao limite estabelecido como máximos no 

edital, ou ainda apresentem as quantidade em desconformidade, serão considerados os valores já definidos 

por esta Municipalidade; 
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10.3.6. As licitantes serão obrigadas a fornecer preço para todos os itens constantes neste Edital. 

 

10.3.7. Caso o valor global da(s) proposta(s), ou algum preço unitário proposto pela(s) licitante(s) seja(m) 

considerados susceptíveis a dúvidas quanto à sua grandeza, a Comissão Permanente de Licitação/CPL I 

poderá exigir que o(s) Licitante (s) demonstre(m) sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos, da mão de obra, e demais fornecimentos são coerentes com os de mercado, e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do Contrato. Caso verificada a 

incompatibilidade e incoerência dos parâmetros em relação à realidade de mercado e a exeqüibilidade dos 

serviços, a proposta de preços será desclassificada. 

 

10.3.8. Em caso de discrepância entre o valor numérico e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. Caso o 

proponente não aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada. 

 

10.3.9. Havendo discordância entre os preços unitários, e o preço total da proposta, prevalecerão os primeiros, 

sendo que a Comissão Permanente de Licitação/CPL I de Licitação deverá refazer os cálculos de modo a obter 

o preço real proposto. 

 

10.3.10. Serão desclassificados os licitantes, cujas propostas não atendam às exigências do Edital e da 

legislação pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem proposta com ofertas excessivas ou 

manifestadamente inexequíveis, comparado aos praticados no mercado. 

 

10.3.11. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão Permanente de Licitação/CPL I  

convocará os Licitantes para realização de sorteio a ser realizado em sessão pública, conforme disposto no § 

2º do artigo 3º e o § 2º do Artigo 45, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

10.3.12. A Comissão Permanente de Licitação/CPL I lavrará ata do julgamento que apontará todos os 

fundamentos das desclassificações e da seleção efetuada, concluindo pela classificação dos proponentes 

devendo ser assinada pelos presentes. 

 

10.3.13. Simultaneamente à divulgação do julgamento e classificação das propostas de preços, a Comissão 

Permanente de Licitação/CPL I  divulgará também a classificação final da(s) proposta(s) da(s) Licitante(s). 

 

10.3.14. O resultado do julgamento, com a indicação da licitante vencedora, será publicado no Diário Oficial do 

Estado e no jornal de grande circulação, nos termos da Lei 8666/93. 

 

10.3.15. A Comissão Permanente de Licitação/CPL I não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de 

omissão, na “PROPOSTA”, de serviços necessários à execução do Contrato, ou de inexatidão relativamente à 

quantidade dos serviços contratados, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
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10.3.16. Do julgamento e classificação das propostas de preços e da classificação final das propostas das 

Licitantes , caberá recurso, na forma do que dispõe o art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Os recursos administrativos contra as decisões de que trata as alíneas “a”  e “b” do inc. I, do Art. 109 da 

Lei nº 8.666/93 consolidada, serão recebidos, processados e julgados em cumprimento das disposições desse 

artigo. 

 

12. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

12.1. Até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a licitante vencedora fica obrigada a apresentar 

garantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do instrumento contratual celebrado, 

conforme § 2º do Art. 56 da Lei 8.666/93. 

 

12.2. A garantia da contratação será prestada pela contratada , optando por quaisquer das modalidades abaixo 

previstas: 

 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

b) Seguro-garantia;  

c) Fiança bancária.  

 

12.3. A garantia da contratação inicialmente apresentada terá a validade mínima de 12 (doze) meses contados 

a partir da data de assinatura do Contrato . Após o término da sua validade, e a cada doze meses, essa 

garantia deverá ser renovada com valor equivalente a 5% (cinco por cento) do montante remanescente do 

Contrato , devidamente atualizado pelo índice de reajustamento convencionado no Contrato . 

 

12.4. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento), bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da garantia inicial 

no mesmo percentual estabelecido no subitem 12.1  deste edital. 

 

12.5 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do prazo contratual, 

mediante requerimento, desde que comprovado pela CONTRATADA o regular cumprimento de todas as 

obrigações, tais como verbas rescisórias trabalhistas, fundiárias e previdenciárias decorrentes da contratação. 

 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

      COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL I 
 

 19

 

 

12.6. A garantia deverá ser prestada junto a Secretaria de Finanças, situada na Av. Santa Leopoldina, nº 

840, Bairro Coqueiral de Itaparica - Vila Velha - ES, no horário 08hs a 17hs. Nesta ocasião será expedido e 

entregue o “Comprovante de Recolhimento da Garantia” . 

 

12.7. A garantia do Contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel execução do 

Contrato , e o pagamento de eventuais multas. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO 

 

13.1. Após a homologação do resultado da licitação e a adjudicação do objeto licitado pela Secretária Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade – SEMDU, a licitante vencedora será convocada para assinar o 

contrato, o que deverá fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias corridos. 

 

13.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades constante no presente 

Edital e/ou na legislação vigente. 

 

13.3. Para efetivar a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá as certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista exigidos para o certame e que tenham seus prazos de validade vencidos.   

 

13.4. O prazo do item 13.1 poderá ser prorrogado por igual período nos termos do Art. 64, do § 1º da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

13.5. A licitante deverá demonstrar quando da assinatura do contrato, a relação da equipe técnica mínima, 

conforme modelo do ANEXO II – B DO TERMO DE REFERÊNCIA,  que deverá ser composta por no mínimo, 

os seguintes profissionais: 

 

* Especialista na área de planejamento de transportes : Graduação: Engenharia; Experiência em 

desenvolvimento de estudos e projetos de sistemas de transporte público urbano. 

* Especialista na área de planejamento urbano : Graduação mínima: Arquitetura e Urbanismo; Experiência 

em desenvolvimento de projetos de urbanismo integrados a projetos de transportes;  

* Especialista em processos participativos: Graduação mínima: Ciências Sociais ou Pedagogia ou 

Psicologia ou Serviço Social; Experiência em desenvolvimento de trabalhos com processo participativo de 

gestão urbana; 

* Especialista em projetos viários: Graduação mínima: Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo - 

Experiência em elaboração de projetos geométricos viários;  

* Especialista em geoprocessamento: Graduação mínima: Geografia ou Engenharia ou Geologia - 

Experiência em elaboração de trabalhos de geoprocessamento.  
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13.5.1. CONDIÇÕES GERAIS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE  TÉCNICA: 

 

13.5.2. A comprovação da formação dos profissionais deverá ser através da cópia autenticada do Diploma ou 

Registro no Conselho de Classe competente. 

 

13.5.3. A experiência em trabalhos técnicos compatíveis com o objeto da presente licitação deverá ser 

comprovada por meio de cópias autenticada de contratos de trabalhos ou evidenciada na carteira de trabalho.  

 

13.5.4. Quando da assinatura do Contrato, deverá ser entregue planilha (Anexo II - B do termo de referência) 

de todos os profissionais que compõem a equipe mínima e a relação da comprovação de experiência.  

 

13.5.5. Deverá ser comprovado o vínculo dos os profissionais elencados na equipe técnica mínima com a 

empresa licitante na data da assinatura do contrato, que se fará: 

e)  apresentação da cópia da Carteira de Trabalho;  

f) através do contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no caso de sócio; 

g) Contrato de prestação de serviços, devidamente registrado no cartório de registro de títulos e documentos; 

h) Evidenciada na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU. 

 

Nota: A substituição de membros das equipes técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos, somente 

poderá ser feita por profissionais com a comprovação das mesmas características e experiência e com a 

aprovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade. 

 

Nota: Não será permitido o acúmulo de funções por qualquer profissional e para qualquer função. 

 

13.6. No caso de consórcio deverá apresentar, antes da assinatura do contrato para a prestação dos serviços, 

o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua jurisdição, de 

acordo com o que estabelece o § 2º, do art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 - As sanções administrativas e penalidades estão previstas no Decreto Municipal nº. 201/2015, 

publicado em 02 de dezembro de 2015. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. As Cláusulas relativas a Dotação,forma de pagamento, reajustamento, prazos de execução e de vigência 

contratual, fiscalização, condições de execução, garantia de execução contratual, sanções administrativa e 

penalidades contratuais, cessão e subcontratação, rescisão, responsabilidades das partes, alteração 
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contratual, condições de aceitação, responsabilidades civil e  seguros e sinistros, estão inseridas na 

MINUTA DO CONTRATO , integrante deste Edital. 

   

15.2. Não serão levadas em consideração pelo Município, tanto na fase de habilitação ou na fase de 

classificação, como na fase posterior à adjudicação dos serviços, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações 

que não tenham sido formulados, por escrito, ou transcritas em Ata. Em hipótese alguma serão aceitos 

entendimentos verbais entre as partes. 

 

15.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CPL I, podendo convocar servidores deste Município, para 

assessoramento técnico no julgamento da Documentação e/ou das Propostas de Preços.  

 

15.4. Caso as datas previstas para realização de eventos do Edital de Concorrência sejam declaradas feriado 

ou ponto facultativo e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos. 

 

15.5. A Administração do Município de Vila Velha/ES poderá desclassificar licitantes até a assinatura do 

CONTRATO por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 

licitação que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 

15.6. A apresentação da documentação e da proposta ao presente edital implica o conhecimento e 

concordância pela licitante de todas as condições nele estabelecidas e nos seus anexos e documentação, 

incluindo a Minuta de Contrato.  

 

15.7. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Vila 

Velha revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação, não representando direito das 

interessadas a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores. 

 

15.8. A Comissão Permanente de Licitação CPL I, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na Documentação ou nas Propostas, desde que não contrariem a legislação 

vigente, não comprometam a lisura da licitação e sejam passíveis de serem sanadas no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, após encerrada a sessão pública. 

 

15.9. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca de Vila Velha - 

Estado do Espírito Santo, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja. 
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15.10. São partes integrantes do presente Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I -  Carta Credencial  

Anexo II -  Declaração Expressa, quanto ao aceite às condições do edital, à inexistência de fato e emprego de 

menores; 

Anexo III -  Indicação do(s) Responsável (eis) Técnico(s) 

Anexo IV -  Demonstrativo de Capacidade Financeira 

Anexo V -  Proposta de preços; 

Anexo VI -   Minuta de contrato; 

Anexo VII -  Modelo de Carta de Fiança Bancária 

Anexo VIII -  Termo de Referência 

 

 

Vila Velha/ES, 09 de Março de 2016 

 

 

 

 

Scheyla Armani Gonçalves 
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL I  
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ANEXO I 

 

CARTA CREDENCIAL  

PARA O REPRESENTANTE DA PROPONENTE 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 011/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

LOCAL E DATA 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa ................................ vem, pela presente, 

informar a V.Sas., que o (s) Sr. (s)..................... Carteira (s) de Identidade nº........ é (são) pessoa (s) designada 

(s) por nós para acompanhar a CONCORRÊNCIA em epígrafe, podendo para tanto, impugnar, transigir, 

renunciar a recursos, requerer, assinar enfim o que preciso for para o fiel cumprimento do presente 

credenciamento. 

 

Atenciosamente 

 

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela Proponente (Nome da Proponente) 
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ANEXO II 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI 

DECLARAÇÃO 

 

Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8666/93, para fins de participação na Concorrência Pública 

acima, a empresa ________ (razão social_____, estabelecida à __________(Endereço Completo)__________, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara que conhece e aceita todos os 

parâmetros e elementos para a execução do objeto, bem como encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários) 

e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório 

e seus anexos, e que: 

a)Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

b)Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

c)Não existe superveniência de fato impeditivo à sua habilitação/participação e está ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

d)Não existe participação, a qualquer título, de dirigente ou servidor de entidades ou órgãos da Administração 

Pública Municipal; 

e)Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor 

de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

f)Assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, e que tem pleno 

conhecimento dos locais e condições de acesso, e fornecimento de material e mão de obra. 

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade nº. 

_____________, CPF Nº. _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

(Local e Data) 

__________________________________________________ 

 (Nome e assinatura do representante legal) 

 

OBS.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório. 
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ANEXO III 

 

TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 011/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

LOCAL E DATA 

 

 

Para fins de participação na presente licitação, a empresa ________ (razão social)_____, estabelecida à 

__________(Endereço Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o 

n.º__________________, indica o(s) profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado no CREA ou CAU, que se responsabilizará pela execução dos serviços, objeto desta licitação, 

conforme segue: 

1)_______________________________________________________________________________  

 

 

(Local e Data) 

 

 

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade nº. 

_____________, CPF Nº. _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

 

___________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

___________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável técnico indicado) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

                                  
                  AC + RLP    
 ILG = --------------------- =  
                  PC + ELP                        
 
AC – AC - Ativo Circulante 
RLP – Realizável a Longo Prazo 
PC – Passivo Circulante 
ELP – Exigível à Longo Prazo 
 
Igual ou maior que 1,0 

 
INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG) 

 
              PC + ELP                     
 IEG  = ---------------- =  
                         AT                        

 
PC – Passivo Circulante 
ELP – Exigível a Longo Prazo 
AT – Ativo Total 

 
 

Igual ou menor que 1,0  
 
 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

          
            AC                                                 
 LC = ------------- =  
             PC 
 
AC - Ativo Circulante  
PC – Passivo Circulante 

 
Igual ou maior que 1,0 
 
 

 
 

     DATA 
 

 ___/___/____ 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do responsável da Empresa 
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ANEXO V 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Pela presente submetemos a apreciação de V.S.ª a nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa à Concorrência 

Pública em referência cujo valor global é de R$ ........(-----------------------------------------), conforme segue:  

 

LOTE ÚNICO 

Item        Descrição Unid.  Quant.  Valor Total 

01 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPORTE PARA 

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE – PLANMOB/VILA VELHA.  

Serv.          1 R$ 2.239.868,04 

                                                                                                     Valor total do Lote R$ 2.239.868,04 

 

a) A Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, e-mail, fax, telefone fixo e móvel, pessoa de contato; 

b) Os Dados bancários para o pagamento dos serviços: nome do banco, nº. do banco, nº. da agência e 

nº. da conta corrente; 

c) O prazo de validade desta “PROPOSTA DE PREÇOS” é de 120 (cento e vinte dias) dias corridos a 

partir da data de sua apresentação; 

d) Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer 

outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto desta Licitação, constituindo-se, 

portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou 

serviços não incluídos nesta licitação; 

e) Indicamos abaixo a qualificação do nosso Representante Legal que firmará o Contrato de prestação 

dos serviços caso sejamos os vencedores da licitação. 

              Nome______, CPF nº ____, na qualidade de _______; 

f) Declaramos que ao participarmos da presente licitação estamos aceitando integralmente os Termos da 

Concorrência Pública nº. 011/2016, seus anexos, projetos e instruções, bem como os regulamentos 

administrativos da PMVV Normas Técnicas Gerais ou Específicas aplicáveis; 

g) Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, Carteira de Identidade 

nº. _____________, CPF Nº. _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente. 

h) Informamos que na hipótese de sermos vencedores da presente licitação, nos Termos do art. 56 da Lei 

Federal n º 8.666/93, consolidada, indicamos como modalidade de garantia do contrato, 

____________________, no valor de R$ __________________________, equivalentes a 5% (cinco 

por cento) do valor estimado para 01 (um) ano de contrato. 

 

(Local e Data)_________________________________________________________ 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº......./2016 

PROCESSO Nº 73.147 /2014 

CONCORRÊNCIA Nº 011/2016 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPORTE PARA 

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE – PLANMOB/VILA VELHA, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E............ ...... 

 

As partes abaixo identificadas e devidamente representadas, em observância ao Art. 4º da Lei nº. 5.318/2012 

regulamentada pelo Decreto nº. 178/2012, ajustam formalizar o presente CONTRATO, que será regido pela Lei 

nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais Legislações Pertinentes, e ainda de acordo com o Edital de 

Licitação realizada na modalidade de Concorrência Pública  nº 011/2016, Processo nº 73.147/2014, bem 

como seus anexos e Proposta da Contratada, que são partes integrantes deste instrumento, 

independentemente de transcrição, mediantes as cláusulas e condições que seguem: 

De um lado o Município de Vila Velha,  por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade – SEMDU, inscrito no CNPJ sob o nº. 00.000.000/0000-00, com sede à Avenida Santa Leopoldina, 

n º 840, Itaparica, – Vila Velha/ES – CEP: 29.102-915, neste ato representado por seu ordenador de Despesas 

Srª xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CPF nº xxxxxxxxxxxx, cédula de identidade n º xxx/xxxx, doravante 

denominado Contratante. 

De outro lado, a empresaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.000.000/0000-00, com 

estabelecida na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP:xxxxxxxxxxxxxxxxx, Telefone: (xx) xxxx-xxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxx@xxxxx, representada neste ato por seu Sócio/Administrador OU Procurador Sr.xxxxxxxxxxxxx, 

CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, adiante denominada Contratada.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

1.1 - É objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA  E 

ASSESSORIA EM TRANSPORTE, INDIVIDUALMENTE OU EM CON SÓRCIO, PARA ELABORAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE – PL ANMOB/VILA VELHA , sendo os serviços os 

constantes da proposta de preços apresentada no referido processo, devendo ser observado rigorosamente, 

independente de transcrição, o disposto no edital e seus anexos, em especial no Termo de Referência que fica 

fazendo parte integrante do presente contrato, afim de atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e mobilidade. 
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1.2 – A CONTRATADA  será responsável pela execução total dos serviços pelos preços unitários propostos e 

aceitos pela SEMDU. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO  

 

2.1 – Fica estabelecido o critério de execução indireta, sob o regime de empreitada por preços unitários, nos 

termos de inciso II do Art. 10 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1- As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento  Urbano e Mobilidade 

Unidade Orçamentária: 15.04 - Mobilidade Urbana 

Programa: 26.0782.2700.3.096 – Elaboração e Implant ação do Plano de Mobilidade Urbana. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.35 – Serviços de Consul toria 

Fonte: (NR 229) – Fonte 001 – Tesouro  

 (NR 230) – Fonte 002 – Convênio União  

 

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

 

4.1 - O valor global o presente contrato é de R$..............................(........................................) 

 

4.2 – A CONTRATADA  executará a totalidade dos serviços pelos preços unitários propostos e aceitos pelo 

CONTRATANTE . 

 

4.3 – O pagamento dos serviços a serem executados, será efetuado em parcelas mensais, por serviços 

efetivamente realizados, medidos e aceitos pela fiscalização do CONTRATANTE ; 

 

4.3.1 – O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao da 

execução da etapa dos serviços; 

 

4.3.3 – A medição dos serviços será realizada de acordo com as etapas efetivamente concluídas, de acordo 

com o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA; 
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4.3.4 Os pagamentos só serão efetuados sob análise e criteriosa avaliação da fiscalização, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, com validade na data da apresentação, apensados a Nota Fiscal 

emitida pela CONTRATADA : 

 

4.3.4.1. Os valores devidos serão pagos conforme cronograma de entrega dos produtos pela Contratada e, 

após conferência e aceite pela comissão de acompanhamento dos trabalhos relativos a cada etapa entregue. 

 

4.3.4.2. O ateste da Nota Fiscal será feito pelo coordenador da comissão de acompanhamento da elaboração 

do PlanMob, após aprovação dos demais membros. 

 

4.3.4.3. As notas fiscais deverão ser pagas em até 30 dias após a apresentação. 

 

4.3.4.4. A Contratada deverá apresentar cada Nota Fiscal diretamente à SEMDU – Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, que encaminhará ao grupo de acompanhamento, que após a análise e 

aprovação dos serviços executados, encaminhará à Secretaria de Finanças para as providências do 

pagamento devido. 

 

4.3.8 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

 

4.3.9 – O CONTRATANTE  poderá deduzir dos pagamentos as importâncias que, a qualquer título, lhe forem 

devidas pela CONTRATADA  em decorrência de inadimplemento contratual. 

 

4.3.10 – Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE  nos seguintes casos: 

 

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma prejudicar o CONTRATANTE ; 

 

b) inadimplência de obrigações da CONTRATADA  para com o CONTRATANTE , por não cumprimento  do 

estabelecido no contrato; 

 

c) erro(s) ou vício(s) na(s) Nota(s) Fiscal(is). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

 

5.1 – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS. 

5.1.1 - Os preços propostos não serão reajustados.  

 

5.2 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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5.2.1 – A qualquer tempo a Contratada  poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato , 

desde que demonstre analítica e justificadamente a variação de todos os componentes do custo, que deram 

origem ao desequilíbrio contratual, em consonância com o artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n º 8.666/93. 

 

5.2.2 - Os efeitos financeiros do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato  serão considerados a 

partir da data de protocolo da solicitação da Contratada  

 

CLÁUSULA SEXTA  – PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

6.1 – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as 

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos motivos enumerados no § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 consolidada. 

 

6.2 – O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 03 (três) dias úteis contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA , expedida pelo CONTRATANTE . 

 

6.3 – A Fiscalização do CONTRATANTE  fornecerá junto com a Ordem de Serviço todos os elementos 

indispensáveis ao início dos serviços, tais como documentação técnica, dados para alocação, etc. 

 

6.4 – A CONTRATADA , julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito explicações 

e novos dados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos elementos da 

Fiscalização. Se os motivos forem impeditivos para o início dos serviços, o prazo estabelecido no item 6.1 

acima, será prorrogado, por igual período. 

 

6.5 - O prazo de vigência do Contrato  fica fixado em 18 (dezoito) meses , contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Serviços, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Somente 

se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.  

 

6.6 - O prazo de vigência  para a execução do serviço  fica fixado em 12 (doze) meses , contados a partir da 

data do recebimento da Ordem de Serviços, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.  

 

CLÁUSULA SETIMA – FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE , 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assistí-lo e subsidiá-lo nos termos do 

artigo 67, da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços, sem o que não serão permitidos 

quaisquer pagamentos. 
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7.2 - A Contratante designará a equipe técnica de acompanhamento como responsável pela supervisão 

de todos os trabalhos da contratada e ainda pelo acesso às informações necessárias aos mesmos, bem como, 

por todos os contatos e agilizações de providências junto aos demais órgãos públicos que vierem a ser 

necessários aos trabalhos. 

 

7.3 - O coordenador geral do grupo de acompanhamento será o responsável pelo ateste das medições e notas 

fiscais das etapas dos serviços prestados, após ouvido o grupo de acompanhamento, que avaliará e aprovará 

os serviços prestados. 

 

7.4 - A contratante será responsável por todas as interações formais do núcleo do projeto com os órgãos 

públicos e outros segmentos da sociedade civil envolvidos diretamente com o desenvolvimento dos trabalhos 

objeto deste Edital. 

 

7.5 - A contratada deverá substituir qualquer membro de sua equipe, seja por motivo técnico ou disciplinar, 

sempre que solicitado pelo Grupo de Acompanhamento. 

 

7.6 - Todos os trabalhos serão supervisionados pela Contratante, com poderes para verificar se os serviços 

especificados estão sendo executados de acordo com o previsto, analisar e intervir, para melhorar os estudos. 

 

7.7 - A Contratante poderá solicitar à Contratada que proceda a substituição de membro(s) de sua equipe 

técnica, bem como reforçar a mesma, caso necessário. 

 

7.8 - A Contratante efetuará reuniões ao longo do desenvolvimento dos estudos: 

• No momento da emissão da Ordem de Serviço: reunião para informação detalhada sobre o escopo de cada 

etapa; 

• Acompanhamento dos estudos: no mínimo uma reunião quinzenal; 

• Recebimento dos produtos por etapas: reunião que antecederá ao seminário de apresentação para o corpo 

técnico da Prefeitura de Vila Velha; 

• Recebimento ao final de cada etapa: após os seminários previstos e efetivação de 

modificações/complementações solicitadas pela Contratante; 

• Recebimento final dos estudos envolvendo todas as etapas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 

 

8.1 - A prestação do serviço deverá ser feita conforme descrito no Termo de Referência.  

 

8.2 – A CONTRATADA  desenvolverá os serviços objeto deste contrato, sempre em regime de entendimento 

com a Fiscalização, que disporá de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato. 
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8.3 - ETAPAS E PRODUTOS DO PROJETO 

 

ETAPAS 

 

PLANO DE TRABALHO E COMUNICAÇÃO 

 

1. Identificação de Dados e Análises Prévias 

a. Organizar fontes de informação e consulta; 

b. Identificar fontes de dados secundários; 

c. Planejar pesquisas de campo (fontes primárias); 

d. Identificar modos de transporte e características espaciais relevantes (bairros, regiões, corredores 

viários, etc.); 

e. Identificar agentes sociais a serem priorizados no processo de discussão 

f. Planejar as consultas e audiências públicas. 

 

2. Entrega do Plano de Trabalho e Comunicação 

a. Agendamento, convite e divulgação; 

b. Execução dos eventos 

c. Sistematização das observações colhidas e relatório. 

 

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO 

1. Definição do Zoneamento de Tráfego para a cidade  

2. Primeiro Seminário (primeiras manifestações da s ociedade) 

3. Pesquisas e Levantamentos 

a. Coletar dados primários (pesquisas de campo) 

b. Coletar dados secundários (documentos disponíveis PMVV, PDTU RMGV,etc.) 

4. Instrumentalização da Análise 

a. Preparação dos dados para simulação da rede atual (base viária, infraestrutura, redes de transporte, 

aspectos urbanos e territoriais) 

b. Simulação da rede atual 

5. Análise dos Problemas 

a. Diagnóstico - sistematizar diagnóstico por temas (infraestrutura, sistema de transporte, etc.); 

b. Prognóstico – construção de cenários no horizonte de 10 anos, associando à política urbana municipal 

(Agenda XXI, PDM); 

6. Segundo Seminário (apresentação à sociedade do d iagnóstico) 

a. Exposição para a sociedade dos resultados dos levantamentos e análises, incluindo a análise da 

consulta pública, podendo incluir diretrizes e proposições iniciais, visando avaliar a receptividade da sociedade 

e os conflitos de interesse entre os agentes sociais) 

7. Entrega do Relatório do Diagnóstico e Prognóstic o 
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ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO DA DEMANDA E DIRETRIZES PARA A MELHORIA DA OFERTA 

1. Concepção de Propostas 

a. Consolidação das primeiras soluções, propostas, diretrizes e ações 

2. Análise das Propostas e Soluções 

a. Análise das intervenções e das redes propostas 

b. Simulação de rede com as propostas 

3. Terceiro Seminário (apresentar e acolher propost as de gestão da demanda) 

a. Ouvir as ponderações dos agentes sociais sobre as propostas e cenário simulado; 

4. Entrega do Relatório do Plano de Gestão da Deman da e Diretrizes para Melhoria da Oferta 

 

PLANO DE MELHORIA DA OFERTA 

1. Concepção de Propostas 

2. Análise das Propostas e Soluções 

a. Análise das intervenções e das redes propostas 

b. Simulação de rede com as propostas 

3. Quarto Seminário (apresentar e acolher propostas  de melhoria da oferta) 

a. Ouvir as ponderações dos agentes sociais sobre as propostas e cenário simulado; 

4. Entrega do Relatório do Plano de Melhoria da Ofe rta 

 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO 

1. Entrega do Plano de Implantação, Gestão e Monitora mento 

a. Cronograma físico-financeiro dos projetos e ações 

b. Proposta para o Observatório da Mobilidade Urbana 

c. Indicação de nova legislação para instituição do Plano e dos ajustes nas legislações existentes. 

 

RELATÓRIO FINAL 

1. Consolidação do Relatório Final 

2. Confecção do caderno síntese. 

3. Apresentação do PlanMob e minuta de Lei para a s ociedade (Quinto Seminário) 

 

CRONOGRAMA 

Et. Descrição Produtos Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Plano de Trabalho e 
Comunicação 

Plano de Trabalho e Comunicação             

2 
Diagnóstico e 
Prognóstico 

Relatório de Diagnóstico e 
Prognóstico 

            

2.1 Zoneamento Proposto Zoneamento de tráfego             
2.2 Primeiro Seminário Primeiro Seminário             

2.3 
Pesquisas e 
Levantamentos 

Relatório de pesquisas e matriz OD             

2.4 
Instrumentalização da 
Análise e simulação 

             

2.5  Diagn. e Prógnóst.ico              
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2.6 Segundo Seminário Segundo Seminário             

2.7 Entrega do Relatório 
Relatório de Diagnóstico e 
Prognóstico 

            

3 
Plano de Gestão da 
Dem. e Dir. Oferta 

Plano de Gestão da Dem. e Dir. 
Oferta 

            

3.1 Concepção de Propostas              

3.2 
Análise das Propostas e 
simulações 

             

3.3 Terceiro Seminário Terceiro Seminário             

3.4 Entrega do Relatório 
Plano de Gestão da Dem. e Dir. 
Oferta 

            

4 
Plano de Melhoria da 
Oferta Plano de Melhoria da Oferta             

4.1 Concepção de Propostas              

4.2 
Análise das Propostas e 
simulações 

             

4.3 Quarto Seminário Quarto Seminário             
4.4 Entrega do Relatório Plano de Melhoria da Oferta             

5 Plano de Implant., 
Gestão e Monit. 

Plano de Implant., Gestão e Monit.             

6 Relatório Final e 
Seminário de entrega 

Relatório Final, Caderno Síntese, 
Mapas, Banco de Dados, Minuta de 
Lei e último seminário. 

            

 

ENTREGAS E VALORES CORRESPONDENTES 

 

Item Produto 
% do Valor do 

Contrato 
Mês 

1 Plano de Trabalho e Comunicação aprovado 2% 1º 

2 Zoneamento de Tráfego Proposto e primeiro seminário realizado 5% 2º 

3 
Relatório com a base de dados das pesquisas e levantamentos e 

arquivos correspondentes em mídia eletrônica. 
28% 3º 

4 Relatório de Diagnóstico e Prognóstico e segundo seminário realizado. 10% 4º 

5 
Plano de Gestão da Demanda e Diretrizes de Melhoria da Oferta 

entregue e terceiro seminário realizado 
12,5% 6º 

6 Plano de Melhoria da Oferta entregue e quarto seminário realizado. 12,5% 9º 

7 Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento entregue 10% 11º 

8 
Relatório Final e Caderno Síntese e Minuta de Projeto de Lei entregues 

e Seminário de entrega do plano realizado. 
20% 12º 

 

 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Todos os produtos previstos no contrato, exceto o Caderno Síntese Final, deverão ser fornecidos em cinco vias 

impressas e em meio eletrônico, compatível com os softwares utilizados pela Contratante. 

 

A Contratante deverá, no prazo máximo de 7 (sete) dias, aprovar o relatório ou solicitar alterações ao 

Contratado, que terá 7 (sete) dias para fazer as devidas correções. 

 

O Relatório Final deverá ser apresentado com formatação que possibilite sua imediata impressão. 

 

Os serviços deverão ser apresentados em forma de relatórios técnicos, conforme descritos abaixo:  
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- A Contratada deverá apresentar para cada produto, um relatório final, em cinco vias impressas, e em 

meio digital. Os mapas deverão ser elaborados com ferramentas de desenho vetorial, formato DWG, plotados 

em três vias, em papel sulfite, padrão ABNT. Quaisquer outros desenhos deverão ser apresentados no formato 

analógico e digital.  

 

- As propostas da rede viária e de transporte deverão ser acompanhadas, para cada intervenção proposta, de 

estimativa de custo elaborada de acordo com a referência SINAPI/SICRO, e quando esta não for aplicável, 

por planilha praticada pelo DNIT ou pelo DER-ES.  

 

- Todos os produtos deverão seguir especificações e formatos determinados pela Prefeitura Municipal de Vila 

Velha, e serão apresentados em três copias impressas e em mídia eletrônica.  

 

- Os serviços deverão ser executados em estreita cooperação e coordenação pela Contratante Além de 

reuniões periódicas, deverão ser apresentados pela Contratada, relatórios intermediários - Relatórios Parciais 

que facilitem a decisão para as etapas subsequentes.  

 

Deverá ser editada 1 (uma) revista técnica (Caderno Síntese) em linguagem jornalística, de forma a facilitar o 

seu manuseio e compreensão por público não especializado na área de mobilidade. A revista deverá abordar: 

 

(I) a situação vigente da circulação urbana na época de sua execução no município de Vila Velha; 

(II) o conjunto de medidas para os anos-horizontes de 2016, 2020 e 2030.  

 

A revista deverá conter aproximadamente de 80 (oitenta) a 100 (cem) páginas, com tiragem de 500 

exemplares. 

 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

9.1. Até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, a licitante vencedora fica obrigada a apresentar 

garantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do instrumento contratual celebrado, 

conforme § 2º do Art. 56 da Lei 8.666/93. 

 

9.2. A garantia da contratação será prestada pela contratada , optando por quaisquer das modalidades abaixo 

previstas: 

 

d) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

e) Seguro-garantia;  

f) Fiança bancária.  
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9.3. A garantia da contratação inicialmente apresentada terá a validade mínima de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de assinatura do Contrato . Após o término da sua validade, e a cada doze meses, essa garantia 

deverá ser renovada com valor equivalente a 5% (cinco por cento) do montante remanescente do Contrato , 

devidamente atualizado pelo índice de reajustamento convencionado no Contrato . 

 

9.4. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento), bem como reajuste ou reequilíbrio a contratada deverá proceder ao reforço da garantia inicial 

no mesmo percentual estabelecido no subitem 9.1  deste edital. 

 

9.5 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do prazo contratual, 

mediante requerimento, desde que comprovado pela CONTRATADA o regular cumprimento de todas as 

obrigações, tais como verbas rescisórias trabalhistas, fundiárias e previdenciárias decorrentes da contratação. 

 

9.6. A garantia deverá ser prestada junto a Secretaria de Finanças, situada na Av. Santa Leopoldina, nº 840, 

Bairro Coqueiral de Itaparica - Vila Velha - ES, no horário 12hs às 19hs. Nesta ocasião será expedido e 

entregue o “Comprovante de Recolhimento da Garantia” . 

 

9.7. A garantia do Contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel execução do 

Contrato , e o pagamento de eventuais multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALID ADES 

 

10.1 - Nos termos do prescreve os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, regulamentados pelo Decreto Municipal 

serão aplicados: 

 

10.1.1 - Aos fornecedores e prestadores de serviços, que descumpram cláusulas contratuais e outras 

obrigações assumidas, será aplicada a sanção de advertência, conforme art. 20 do Decreto Municipal 

201/2015. 

 

10.1.1.1 – A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão 

contratual, ficando a cargo de a Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de rescindir. 

 

  10.1.2 -. Serão aplicadas multas às condutas correspondentes a que estão passíveis os licitantes: 

I - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia de atraso 

injustificado, limitada a 10% (dez por cento); 

 
II - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
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10.1.2.1 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 

direitos constantes do Art. 21 do Decreto Municipal  201/2015. 

 

10.1.3 - Será aplicada a suspensão temporária, que impedirá de licitar e contratar com a Administração 

Pública Municipal, por prazo nunca superior a 02 (dois) anos, e conforme descrito abaixo: 

I. 3 (três) meses, nos casos em que tenha vencido o prazo da advertência e o contratado permanecer 

inadimplente; 

II. 6 (seis) meses, nos casos de: 
 
a) aplicação de 02(duas) penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor 

tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 

 

b)  alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida; 
 
III. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas 

parcelas ou do fornecimento de bens; 

IV. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 
 
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 

b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração; 

c) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer 

tributo; 

d) Apresentar documento ou declaração falsa; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 
 
10.1.4 - O Impedimento aplicado ao licitante, o impedirá de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, para os casos de Pregão, por prazo nunca superior a 05 (cinco) anos, e conforme descrito abaixo: 

 
I. 06 (seis) meses, nos casos em que a licitante não mantiver a proposta; 

a) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

b) dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a Autorização de Fornecimento, Ordem de 

Serviço ou não celebrar o contrato; 

c) Não mantiver a proposta 
 
II. 60 (sessenta) meses, nos casos de: 

a) apresentar documentação ou declaração falsa; 

b) falhar ou fraudar na execução do contrato 

c) praticar ato inidôneo; 

d) cometer fraude fiscal 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

      COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL I 
 

 39

 

 

 
 
10.1.5 - Poderão ser considerados inidôneos, as empresas ou profissionais que: 
 
 
I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

II. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

privados. 

 

10.1.6 - Independentemente das sanções administrativas cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a 

licitante ou contratada ficará, ainda, sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos 

causados à Administração Municipal. 

 

10.1.7 - Os licitante serão notificados para apresentarem sua defesa em até: 
I. interpor recurso contra a aplicação das sanções de Advertência, Multa, Suspensão e Impedimento no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação, feita nos termos do caput do Art. 

13 do Decreto 201/2015 e; 

II. interpor pedido de reconsideração da aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação, feita nos termos do inciso II do art. 27 

Decreto 201/2015. 

 
10.1.8 - O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do 

direito pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital. 

 

10.1.9 - No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir 

alegações referentes à matéria objeto do processo. 

10.1.10 - Ao licitante incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 

processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do  

seu convencimento. 

 
10.1.11 - As penalidades previstas no Decreto nº. 201/2015 poderão ser aplicadas, independente de 

transcrição para o Instrumento Convocatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 

 

11.1 – Sem prejuízo das responsabilidades previstas neste Contrato, a CONTRATADA poderá subcontratar 

com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato, 

mediante anuência prévia e expressa da CONTRATANTE. 

 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

      COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL I 
 

 40

 

 

11.2 – A CONTRATADA desde já tem ciência de que todos os contratos a serem por ela firmados com 

terceiros não tornam a CONTRATANTE co-responsável com a CONTRATADA de modo que qualquer 

compromisso constante daqueles contratos não será objeto de envolvimento ou de solução pela 

CONTRATANTE, correndo os mesmos exclusivamente por conta e risco da CONTRATADA. 

 

11.3 – Não haverá qualquer espécie de vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA ou de 

suas subcontratadas e a CONTRATANTE, sendo que esta condição deverá estar expressa nos subcontratos 

constituídos pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 

12.1 – Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE , independentemente de notificação ou 

interpelação judicial, atendido ao disposto nos Arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

12.2 – O CONTRATANTE poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa devidamente fundamentada. 

 

12.2.1 – Neste caso, a CONTRATADA  terá direito a receber os valores correspondentes aos serviços 

executados e aprovados pelo órgão fiscalizador. 

 

12.3 – O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa conforme prevista 

no Art. 80 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES DAS PA RTES 

 

13.1 – A CONTRATADA é responsável: 

  

13.1.1 - Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 

 

13.1.2 - Não prestar, sob as penas da Lei, informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos 

serviços contratados, nem divulgar, por intermédio de qualquer meio de comunicação, dados ou informes 

relativos aos serviços executados e a documentação envolvida, mediante prévia expressa autorização da 

CONTRATANTE. 

 

13.1.3 - Responsabilizar-se pela guarda dos documentos que lhe forem entregues, sendo que o extravio 

implicará em reembolso à CONTRATANTE do custo de nova confecção; 

 

13.1.4 - Arcar com todas as despesas relativas à remuneração do pessoal necessárias à eficiente execução 

dos serviços contratados, assumindo e atendendo prontamente os encargos trabalhistas e da Previdência 
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Social, bem como o pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos aos seus 

empregados, sendo, para todos os efeitos legais e contratuais, única e exclusiva da empregadora, não 

cabendo à CONTRATANTE nenhum ônus trabalhista ou previdenciário, quer administrativo ou judicial; 

 

13.1.5 - Aceitar os métodos e processos de acompanhamento dos serviços adotados pela CONTRATANTE. 

 

13.1.6 - Fornecer os recursos humanos, técnicos e materiais necessários à execução dos serviços. 

 

13.1.7 - Aceitar e acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços previstos. 

 

13.1.8 - Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por 

descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto contratado.  

 

13.1.9 - Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso 

consentimento da CONTRATANTE. 

 

13.1.10 - Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 

consentimento da CONTRATANTE. 

 

13.1.11 - Manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, e, 

ainda, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

13.1.12 - Registrar-se no CREA-ES ou CAU na modalidade corres pondente ao tipo de trabalho desta 

contratação, bem como, providenciar a devida ART ou  RRT dos serviços que serão prestados.  

 

13.2 – A CONTRATANTE é responsável : 

 

13.2.1 – Emitir, após o término de cada Produto, os termos de “Aceitação”, “Não Aceitação” ou de “Rejeição”, 

configurando-se a execução ou não dos objetivos propostos para cada fase, em até 7 (sete) dias a contar da 

data de apresentação do respectivo relatório à CONTRATANTE; 

 

13.2.2 – Fornecer as informações necessárias à elaboração dos trabalhos; 

 

13.2.3 – Deliberar sob os casos omissos ou não previstos neste Contrato. 

 

13.2.4 – Acompanhar os serviços executados pela CONTRATADA, responsabilizando-se pela correção e o 

aceite dos mesmos.  
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13.2.5 – Julgar se o eventual atraso na execução dos serviços encontra-se motivado por “Caso Fortuito ou 

de Força Maior”. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕE S 

 

14.1 – A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os 

acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial contratado atualizado, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

 

14.2 – Os acréscimos e/ou supressões não poderão exceder os limites acima mencionados, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, com fulcro no art. 65, § 2º, da Lei 

8.666/1993 e suas alterações. 

 

14.3 – Os acréscimos ou supressões referenciados serão considerados formalizados através de aditamento 

contratual, a ser elaborado pela Gerência de Contratos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura 

Municipal de Vila Velha, após consentimento expresso da autoridade superior competente, mediante o devido 

processo administrativo e após apreciação pelos órgãos técnico e jurídico do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. – Todos os estudos técnicos decorrentes da elaboração do Plano de Mobilidade de Vila Velha, incluindo-

se originais, cópias de tabelas, plantas, mapas, outras figuras ilustrativas e demais documentos de qualquer 

natureza, objeto desta contratação, serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE. 

 

15.2 – As partes deverão manter entendimentos, sempre por escrito, ressalvados os casos determinados pela 

urgência que poderão ser tratados verbalmente, devendo, no entanto, ser confirmados por meio de 

correspondência, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

15.3 – As correspondências entre as partes deverão ter sempre o “DE ACORDO” da outra parte. 

 

15.4 – As correspondências sobre a execução do objeto contratual deverão ser dirigidas ao(s) coordenador(es) 

da CONTRATANTE, nele identificado(s). 

 

15.5 – Os documentos assinados pelos representantes legais das partes passam a ser aplicáveis à este 

Contrato. 

 

15.6 – Qualquer omissão ou tolerância das partes contratantes, ao exigir o estrito cumprimento dos termos 

deste Contrato, ao exercer prerrogativas dele decorrentes, ou ainda, a concordância com o atraso no 
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cumprimento das obrigações da parte inadimplente, não valerá como precedente ou novação e não 

constituirá renúncia, nem afetará o direito de exercê-las a qualquer tempo, assegurado pela legislação vigente. 

 

15.7 – A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes do seu quadro técnico especializado 

realizem pessoal e diretamente os serviços objeto deste Contrato, admitindo-se a substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

 

15.8 – Se a CONTRATANTE verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos serviços não permitirá a sua 

realização nos prazos previstos, por culpa da CONTRATADA, poderá exigir desta o emprego de mais mão-de-

obra, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o atraso e permitir a conclusão dos serviços na data 

prevista, sem que isto, no entanto, implique na alteração dos preços contratuais. 

 

15.9 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Vila Velha - Estado do Espírito Santo para dirimir 

quaisquer questões oriundas deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que 

seja. 

 

 

Vila Velha/ES,     de                       de         

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário Municipal de desenvolvimento Urbano e Mobilidade – SEMDU 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
(1) Assinatura 
     Nome 
    CPF 

 
 

(2) Assinatura 
 
 
     Nome 
    CPF 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

1. Pela presente, o (a) .............. (nome da instituição fiadora) com sede em............... (endereço completo), 

por seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como Fiador  e principal 

pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da 

empresa ........... (nome da empresa), com sede em ............ (endereço completo), até o limite de R$ ............ 

(valor da garantia) (...........) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato  nº ......... 

(número do Contrato , formato xx/ano), decorrente do processo licitatório ............. (modalidade e número do 

instrumento convocatório da licitação – ex.: CP nº xx/ano), firmado entre a Afiançada  e o Município de Vila 

Velha  para .......  (objeto da licitação), tendo este Fiador plena ciência dos termos do referido Edital licitatório e 

das cláusulas contratuais. 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa Afiançada , de todas as 

obrigações estipuladas no Contrato  retromencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração Contratante  ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do Contrato ; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração Contratante  à Afiançada ; e. 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Afiançada.  

3. Esta fiança é valida por ......... (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do Contrato ) (........) 

(valor por escrito) dias, contados a partir de ......... (data de início da vigência do Contrato ), vencendo-se, 

portanto em ..........(data). 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela Afiançada,  o (a) .... 

(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito 

da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do 

recebimento de comunicação escrita do Município de Vila Velha.  

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento 

desta fiança. 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada  será admitida ou invocada por este Fiador com o 

fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante o 

Município de Vila Velha. 
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7. Obriga-se este Fiador , outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Município de Vila Velha se ver 

compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança. 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) .......... (nome 

da instituição fiadora) não tiver recebido do Município de Vila Velha qualquer comunicação relativa a 

inadimplemento da Afiançada , ou termo circunstanciado de que a Afiançada  cumpriu todas as cláusulas do 

Contrato , acompanhado do original desta Carta de Fiança , esta fiança será automaticamente extinta, 

independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em 

consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o Fiador  exonerado da obrigação assumida por força 

deste documento. 

9. Declara, ainda, este Fiador,  que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às 

determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os 

signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que 

o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. 

 
 
............., ............. de ................ de ........... 
  Local                              data 
 
 

Instituição garantidora: 

Nome: ............................. 

CNPJ: ............................. 

Representantes Legais: 

Nome: ............................ 

CPF: ............................... 

Nome: ............................ 

CPF: ............................ 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Juntamente com o edital, deverá ser retirado o ANEXO VIII – Termo de Referência , que será disponibilizado 

separadamente devido o tamanho do arquivo. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESS IBILIDADE 

PLANMOB – VILA VELHA 
   
  
1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria em transporte, 
individualmente ou em consórcio, para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e 
Acessibilidade – PlanMob/Vila Velha, nos termos da Lei Municipal nº 4.575, de 26 de 
novembro de 2007 – Plano Diretor Municipal, e Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 
2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana, através de licitação na modalidade 
concorrência, do tipo menor preço. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral: 
Elaboração e instituição do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade nos termos da 
Lei Municipal nº 4.575, de 26 de novembro de 2007 – Plano Diretor Municipal e Lei Federal 
nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
disponibilizando ao Município instrumento de planejamento da cidade e de sua mobilidade 
urbana, abrangendo: 
 

• Consultoria, assessoria e apoio para o processo de elaboração do Plano; 
• Plano de trabalho e de comunicação; 
• Realização de pesquisas e registro em banco de dados; 
• Simulação virtual de rede atual e futura; 
• Análises e relatórios; 
• Plano de ação operacional, tático e estratégico para a mobilidade; 
• Plano de investimentos para o horizonte de vigência do Plano; 
• Formatação, edição e impressão do relatório e caderno final; 
• Minuta da legislação que institui o Plano. 

 
2.2 Objetivos Específicos: 
O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade compreende os seguintes objetivos 
específicos: 
 

• Definir um zoneamento de tráfego que atenda às necessidades da Cidade de Vila Velha 
e do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade a ser elaborado. O zoneamento 
assim entendido, se caracteriza como uma unidade territorial a ser empregada para fins 
de planejamento urbano e de transporte, levando em conta características de produção 
de viagens, localização de pólos de geração de tráfego, barreiras naturais e construídas, 
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uso do solo, padrão de renda e outros fatores intervenientes na mobilidade da 
população e na logística de mercadorias; 

• Diagnosticar as tendências de uso e ocupação do solo, a partir da situação atual, de 
forma a permitir projeções para os anos horizontes de 2016, 2020, 2030 do Plano a ser 
elaborado, onde deverão ser utilizadas as recomendações dos estudos existentes para a 
Cidade e para a Região Metropolitana, quando for o caso, bem como as tendências 
observadas, com indicação de ocupações potenciais, crescimento populacional e de 
atividades geradoras de viagens; 

• Desenvolver projeções da mobilidade e da demanda dos modos de transporte para os 
anos-horizonte do Plano; 

• Inventariar as características da demanda e da oferta nos diferentes modais oferecidos 
na Cidade – automóveis, veículos coletivos, bicicletas, táxis – em especial em relação 
às origens e destino das viagens, mediante pesquisas específicas relacionadas neste 
documento; 

• Inventariar as condições atuais da infraestrutura sobre a qual operam os diferentes 
modais e promover as análises, a título de diagnóstico, sobre as suas carências, em 
função do grau de solicitação atual e esperado; 

• Diagnosticar as condições gerais da circulação de mercadorias no município, tanto de 
consumo e produção interna, como de passagem ou exportação; 

• Montar uma base de dados cadastral com os resultados dos levantamentos em base 
digital georreferenciada, compatível com softwares utilizados pela Prefeitura; 

• Definir diretrizes para a mobilidade e para a acessibilidade da Cidade, conciliando as 
questões das necessidades das pessoas de acordo com os vários papéis que assumem, 
no ato de se deslocar, com as questões urbanísticas; 

• Definir diretrizes para a circulação de mercadorias e carga em geral na Cidade; 
• Definir diretrizes para que os interesses urbanos da Cidade sejam contemplados na 

gestão metropolitana quanto a circulação e transporte e que esta se dê de forma 
adequada e conciliada com tais interesses; 

• Definir um programa de ações e correspondentes investimentos para: organização da 
circulação, provimento de infra-estrutura, promoção da mobilidade e acessibilidade em 
bases urbanísticas adequadas e socialmente justas e adequação da gestão municipal às 
bases definidas; 

• Diagnosticar e propor alternativas de gestão da mobilidade urbana no Município; 
• Lançar as bases para o debate público contínuo sobre o tema da mobilidade. 

 
A elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade de Vila Velha objetiva 
ainda, a definição de um conjunto de referências (ações) que permitam ao município tratar a 
mobilidade urbana de modo integrado aos instrumentos de planejamento existentes, bem 
como articular as ações propostas com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Os produtos 
gerados destinam-se aos técnicos e gestores do planejamento urbano e de transportes, e visa, 
além de esclarecer o tema, contribuir para que o poder público local aprimore sua capacidade 
de gestão dentro dos limites de sua competência. Deverão ser traçadas diretrizes e ações para a 
gestão da mobilidade e ações de capacitação para os agentes públicos.  
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As proposições feitas neste estudo deverão considerar as diretrizes expostas nos Artigos 35 a 
43 do Plano Diretor Municipal – Lei nº 4.575/2007, o Estatuto das Cidades e da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana – Lei Federal nº 12.587/2012. 
 
Tal qual previsto no Art. 38 do Plano Diretor Municipal, o Plano de Mobilidade e 
Acessibilidade tratará dos componentes estruturadores da mobilidade, tais como transporte, 
sistema viário, trânsito, educação de trânsito e integração regional, com base nas seguintes 
diretrizes:  
 
I - Transporte: 
a) promover a adequação dos componentes do sistema de transporte coletivo, garantindo 
eficiência operacional, segurança, conforto e qualidade ambiental; 
b) qualificar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo; 
c) qualificar o sistema de atendimento às pessoas deficientes e com necessidades especiais; 
d) implantar sistema cicloviário; 
e) regulamentar o tráfego de cargas perigosas e pesadas em áreas de circulação apropriadas da 
cidade; 
f) fomentar a participação do Município nas instâncias de decisão e gestão metropolitana de 
transporte; 
g) integrar os diversos tipos modais de transporte urbano; 
h) adotar políticas tarifárias para promover a inclusão social; 
 
II - Sistema viário: 
a) readequar o sistema viário, considerando as demandas atuais e futuras; 
b) garantir condições de circulação e convivência entre veículos motorizados e não 
motorizados e pedestres com acessibilidade e segurança; 
 
III - Trânsito: 
a) promover a requalificação dos componentes do sistema de trânsito, garantindo segurança, 
fluidez e qualidade ambiental; 
b) minimizar o impacto do tráfego de passagem, especialmente na área urbana de Vila Velha, 
através de proposições de alternativas viárias que atendam prioritariamente a circulação local 
e intra-bairros do Município. 
c) disciplinar, principalmente, o horário de tráfego dos veículos de carga e descarga na área 
urbana do Município; 
c) padronizar a sinalização do trânsito; 
d) implementar a sinalização de trânsito nos principais corredores e acessos viários e nos 
pontos de acentuado conflito ou de alto índice de ocorrência de acidente; 
 
IV - Educação de trânsito: 
a) definir e desenvolver programas, projetos e ações destinados à educação de trânsito para 
todos, em especial para a educação nas escolas do município; 
b) adquirir os equipamentos e estratégias necessárias para implementação dos programas de 
educação de trânsito para todos; 
 
V - Integração metropolitana e regional: 
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a) equacionar a integração do Sistema de Mobilidade Urbana Municipal às redes regionais de 
transporte, sem comprometer a manutenção e independência do Sistema Municipal de 
Transporte Coletivo; 
b) melhorar as condições do sistema viário municipal, estruturado a partir das rodovias 
federais e estaduais; 
c) fomentar e participar de estudos para induzir a implantação de novos sistemas de transporte 
coletivo de massa; 
 
E ainda, como diretrizes específicas, conforme artigo 41 do Plano Diretor Municipal: 
 
I - garantir as funções das vias arteriais, coletoras e principais de bairro, com base em suas 
atuais condições geométricas e demandas futuras, indicando necessidades de ampliações e/ou 
novas ligações, conforme diretrizes desta Lei; 
II - implantar melhorias semafóricas nas áreas de maior adensamento urbano, de alto fluxo 
viário de passagem e nos principais corredores de circulação intra e intermunicipal; 
III - promover a adequabilidade do sistema de transporte coletivo e indicação eventual de 
modos complementares ou alternativos, de maior capacidade; 
IV - promover a padronização e garantir condições de acessibilidade nos logradouros 
públicos, passeios e calçadas; 
V - garantir a adequada circulação de mercadorias e bens, considerando a ampliação das 
atividades portuárias e a indicação de novas rotas, desvios, aumento de capacidade e vias 
preferenciais; 
VI - inibir ocupação ou exploração comercial das calçadas por estabelecimentos comerciais. 
 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A legislação que trata da Política Urbana orienta para um modelo de desenvolvimento das 
cidades de forma sustentável e nesse sentido, é primordial a integração das diferentes 
estratégias que formam a política de desenvolvimento urbano, principalmente, as políticas de 
uso e ocupação do solo e a política de transportes.  
 
A política de transportes influencia fortemente o uso e ocupação do solo, e esta, por sua vez, 
influencia fortemente a política de transportes. A mobilidade urbana é, ao mesmo tempo, 
causa e conseqüência do desenvolvimento econômico e social, da expansão urbana e da 
distribuição espacial das atividades. 
 
O Plano Diretor Municipal estabelece: 

 
“Art. 37 O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade é o instrumento 
básico da implementação da Política Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, 
devendo estabelecer as medidas necessárias para o aperfeiçoamento do Sistema 
Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, de acordo com o disposto nesta Lei. 
(...) 
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Art. 423 Deverá ser elaborado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 
partir da vigência desta Lei, os seguintes planos complementares previstos nesta 
Lei: 

 
I - Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade; 
(...)” 
 

 A Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 dispõe: 
 

“ Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e 
as diretrizes desta Lei, bem como: 
I - os serviços de transporte público coletivo;  
II - a circulação viária;  
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os 
não motorizados;  
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura 
viária;  
VII - os polos geradores de viagens;  
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo 
e da infraestrutura de mobilidade urbana; e  
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de 
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.  
 
§ 1o Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais 
obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o 
Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos 
diretores ou neles inserido.  
(...) 

§ 3o O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor 
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da 
vigência desta Lei.  

§ 4o Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na 
data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 3 (três) anos de sua 
vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos 
orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à 
exigência desta Lei.” 

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, por sua vez, deve também seguir as diretrizes 
atuais do planejamento urbano, inclusive a participação social na sua construção. O Ministério 
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das Cidades, dentro da publicação “PlanMob – Construindo a Cidade Sustentável” (Ministério 
das Cidades, 2007), expõe sobre o planejamento da cidade de forma participativa: 

 
“O planejamento participativo procura envolver os diferentes segmentos sociais 
nas definições da cidade e do desenvolvimento desejado. Estas definições 
indicarão o produto das relações econômicas, sociais e políticas de cada local. 
Mas, na visão do Ministério das Cidades, este planejamento deve seguir algumas 
das diretrizes que foram expressas para a elaboração dos Planos Diretores: 
(Ministério das Cidades, 2004d, p. 40 - 41) 
 
• Prover espaços adequados para toda a população do município e garantir 
instrumentos para que a propriedade urbana e rural cumpra a sua função social. 
• Reverter a lógica que orienta as políticas urbanas que realocam as classes 
populares em lugares distantes, sem infra-estrutura, onde o preço da terra é 
mais baixo. 
• Descentralizar as atividades, melhorando seu acesso, criar espaços 
econômicos nas áreas periféricas, redistribuir setores econômicos industriais e 
comerciais em todo o território. 
• Preservar a qualidade ambiental das áreas rurais, diversificando as 
atividades.” 

 
No atendimento das diretrizes supramencionadas, é fundamental a contribuição da política de 
mobilidade urbana, elaborada dentro de uma visão de sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. 
 
O Ministério das Cidades afirma ainda que, “as cidades brasileiras vivem um momento de 
crise da mobilidade urbana, que exige uma mudança de paradigma, talvez de forma mais 
radical do que outras políticas setoriais. Trata-se de reverter o atual modelo de mobilidade, 
integrando-a aos instrumentos de gestão urbanística, subordinando-se aos princípios da 
sustentabilidade ambiental e voltando-se decisivamente para a inclusão social.” 

 
Enfim, o Plano Municipal de Mobilidade a Acessibilidade é a continuação dos instrumentos 
de planejamento da cidade, já consolidados na Agenda XXI e no Plano Diretor Municipal. 
Qualquer intervenção no sistema de mobilidade, trânsito ou transporte, sem estar baseada no 
planejamento consolidado no Plano de Mobilidade, será desarticulada e de eficácia duvidosa. 
  
 
4. ÁREA DE ESTUDO 
 
A Cidade de Vila Velha está localizada na Região Metropolitana da Grande Vitória, com alto 
grau de conurbação urbana com os municípios limítrofes, incluindo a Capital Vitória. Possui 
uma área total de 210 Km2, sendo aproximadamente 50% do território classificado como área 
rural. 
 
Segundo estimativas do IBGE para 2013, a Cidade de Vila Velha abrigava uma população de 
458.489 habitantes. 
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Sistema Viário e Trânsito 
Os principais corredores de tráfego existentes, que formam praticamente um anel viário na 
área urbana são: Avenida Carlos Lindenberg; Avenida Jerônimo Monteiro; Avenida 
Champagnat; Avenida Luciano das Neves; Avenida Antônio Ataíde; Avenida Francelina 
Carneiro Setúbal, Avenida Hugo Musso, Avenida Desembargador Antônio Gil Veloso, 
Avenida Estudante José Júlio de Sousa, Rodovia do Sol e Rodovia Darly Santos, além dos 
acessos às cidades vizinhas: Segunda Ponte e Terceira Ponte. 
 
Notadamente, para tráfego de passagem, são utilizados o Sistema Rodovia do Sol (Terceira 
Ponte, Luciano das Neves, Carioca, Antônio Ataíde, Francelina Carneiro Setúbal e Rodovia 
do Sol) para o tráfego na direção Norte – Sul da RMGV e o corredor Avenida Carlos 
Lindenberg e Darly Santos para o tráfego de passagem na direção Sul – Oeste ou do Sul ao 
Centro da Capital. 
 
O Sistema Viário da Cidade de Vila Velha está estruturado a partir de vias arteriais de 
importância metropolitana e regional, com vocação ao transporte de pessoas e ao transporte 
de cargas. Essas vias formam um anel viário nas áreas urbanas consolidadas e apresentam em 
alguns pontos, forte conflito entre tráfego urbano e tráfego rodoviário de cargas, em função 
das atividades portuárias. 
 
Por ausência de corredores secundários estruturados, a distribuição de fluxos de tráfegos 
locais e interbairros vem ocorrendo nos corredores principais, competindo com os fluxos de 
longa distância. Ao longo dos anos, ocupações irregulares do solo e aforamentos concedidos 
sem critérios interromperam vários alinhamentos viários importantes. Atá loteamentos 
aprovados, mas não analisados adequadamente sob a ótica da mobilidade, interromperam 
alinhamentos viários estruturantes. 
 
As principais vias arteriais e coletoras possuem infraestrutura e projeto geométrico antigos, 
com baixa capacidade, sinalização deficiente, e ainda, com muito conflito de circulação entre 
os modais de carga, motorizado individual e transporte de passageiros, além de problemas de 
acessibilidade. 

 
O uso indevido das vias públicas é outro fator muito impactante no baixo desempenho do 
sistema viário de Vila Velha. Ocupação da calçada por objetos, calçadas descontinuadas ou 
irregulares, estacionamento sobre calçadas e em afastamento frontal de imóveis, 
estacionamentos irregulares de veículos em locais proibidos nas faixas de rolamento, bem 
como a insuficiente fiscalização sobre essas ocorrências, prejudicam a mobilidade e a 
acessibilidade nas vias da cidade. Os conflitos entre o transporte de cargas, as regiões 
residenciais ou de serviços e também nas vias de tráfego essencialmente urbano, também 
geram desconforto e um desempenho ruim da rede de mobilidade da cidade, notadamente do 
seu sistema viário. 
 
Constitui um dos desafios para o Sistema Viário de Vila Velha, o planejamento de forma 
integrada com os Municípios limítrofes, bem como, o planejamento antecipado e adequado do 
sistema viário visando a inevitável ocupação da porção sul do Município. A saturação da rede 
viária do Município de Vila Velha concentra-se predominantemente nos corredores 
metropolitanos, com forte impacto nas viagens internas do Município. 
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Os instrumentos de planejamento da cidade tratam do sistema viário de forma destacada. A 
Agenda XXI apontou como cenário tendencial para a circulação, o trânsito e o transporte: 
 

“A médio prazo, o processo de conurbação formará um grande aglomerado urbano, se 
estendendo desde Anchieta, ao sul, até Aracruz, ao norte, e Venda Nova do Imigrante, a 
oeste, com alguns milhões de habitantes. 
 
A manutenção da qualidade de vida da população de Vila Velha e a ampliação e 
fortalecimento da cidade, enquanto centro de serviços dessa grande região, passam por 
garantir a mobilidade dessa população, tornando-se necessária a viabilização de 
soluções para a área viária e de transportes, no presente, a fim de se minimizarem os 
custos e impactos negativos no futuro.” 
 

E apontou como cenário desejado, considerando a mobilidade e sistema viário dentro do eixo 
estratégico de desenvolvimento urbano e ambiental: 
 

“- O território municipal estará reordenado e regulamentado de maneira a conciliar a 
infraestrutura e o sistema de circulação com o desenvolvimento de suas potencialidades 
econômicas e valorização de seus atributos paisagísticos históricos e naturais, com 
vistas à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 
(...) 
- A cidade contará com corredores de circulação internos bem estruturados e com 
novas ligações aos municípios da Região Metropolitana, priorizando o transporte 
coletivo e ampliando o uso articulado de outras modalidades de transporte que 
privilegiem o pedestre e a acessibilidade plena, com segurança. 
(...) 
-Os instrumentos de gestão e monitoramento das políticas urbana, ambiental e viária 
estarão articulados, aperfeiçoados e integrados às políticas sociais e econômicas da 
cidade.” 

 
Como resultado deste debate, o sistema viário e a mobilidade na Cidade de Vila Velha 
receberam um capítulo específico no Plano Diretor Municipal. Trata-se do Capítulo IV, 
compreendendo os artigos 35 a 43 e seus anexos. 
 
Um dos pontos de destaque é a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e 
Acessibilidade, que segundo o Plano Diretor, “é o instrumento básico da implementação da 
Política Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, devendo estabelecer as medidas 
necessárias para o aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, 
de acordo com o disposto nesta Lei.” 
 
A proposta viária básica da cidade consta do Anexo II Mapa I do Plano Diretor Municipal. O 
PDM dá destaque ainda, à promoção do transporte cicloviário. A rede cicloviária básica 
proposta da cidade consta do Anexo II Mapa 3 do Plano Diretor Municipal. A topografia 
plana da cidade favorece a promoção do transporte não-motorizado, notadamente o transporte 
cicloviário. 
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O crescimento da frota de veículos na cidade, no período de 2005 à 2013, foi de 103%. No 
mesmo período, o crescimento da população foi de 15,7%. Em 2005, o índice de motorização 
na cidade era de 3,94 habitantes por veículo. Em 2013, foi de 2,41. 
 
O número de acidentes de trânsito em 2005, foi de 4.091. Em 2012, foram 7.126. O número 
de vítimas fatais que foi de 14 pessoas em 2005, chegou à 21 em 2012, segundo dados do 
Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Em 2010, chegaram a ser registrados 51 vítimas fatais 
em acidentes de trânsito no território municipal. 
 
O crescimento vertiginoso da frota de veículos, para um espaço viário cada vez mais escasso 
e conflitante, tem contribuindo muito para a incidência de acidentes de trânsito. Logo, ações 
mais ampliadas e integradas com relação à mobilidade urbana precisam ser tomadas para 
reverter esse quadro, com foco na mobilidade sustentável. 
 
A gestão do Trânsito é municipalizada, exceto as vias de jurisdição estadual e federal, que 
competem aos respectivos entes. Para o trânsito urbano e vias municipais, o Município, 
através da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, cumpre suas atribuições 
determinadas no Código de Trânsito Brasileiro, de operação, fiscalização, engenharia e 
educação de trânsito. 
 
Transporte Público 
O Município, em conformidade com o artigo 30, inciso V da Constituição Federal de 1988, 
organiza e opera serviço de transporte coletivo urbano. A gestão é sob Administração Direta, 
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e a operação é 
delegada à operadora privada. 
 
O órgão gestor, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, possui as 
atribuições de planejamento, controle e fiscalização dos serviços, aí incluídas: definição de 
rotas e horários, estudo de tarifas (fixadas por um Conselho Municipal de Transportes – Lei 
2.728/91), vistoria de frota, pesquisas e estudos de demanda, fiscalização operacional, entre 
outras. 
 
O Serviço Municipal de Transporte Coletivo (SMTC-Vila Velha) é formado por 44 linhas 
operantes, entre radiais e diametrais, sem integração interna ou com outros sistemas, que 
fazem interligações interbairros e bairro-centro. Das 44 linhas, 01 (uma) atende à área Rural 
do Município, com itinerário pela Rodovia ES-388.  
 
A frota operante do SMTC-Vila Velha é de 91 veículos. A demanda total no ano de 2013 foi 
de 9.057.749 passageiros transportados. O índice de "Passageiros Transportados Dia / 
População" para o sistema municipal é de 5,41%. 
 
Opera também no Município, o sistema metropolitano de transporte de passageiros, 
denominado Sistema Transcol, operado e administrado pelo Governo do Estado através da 
Companhia Estadual de Transportes Urbanos da Grande Vitória - Ceturb-GV. Com vocação 
para o transporte intermunicipal/metropolitano, o Sistema Transcol também acaba atendendo a 
uma parcela das viagens internas municipais. Baseado em um esquema tronco-alimentador, 
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com integração em terminais, também possui linhas circulares e diametrais. O Município de 
Vila Velha conta com 04 terminais de integração do Sistema Transcol. 
 
O sistema metropolitano, por enquanto, não possui integração com o sistema municipal, 
porém, existe a previsão de integração na legislação municipal, respeitada a autonomia e 
manutenção do serviço municipal. 
 
O serviço municipal de táxi possui 562 permissões, sendo 07 permissões outorgadas para 
deficientes físicos por força de Lei Municipal. A proporção atual é de 01 táxi para cada 738 
habitantes. O sistema é organizado por pontos fixos de estacionamento em que as permissões 
são vinculadas a um único ponto. 
 
Os serviços fretados e de transporte escolar, apesar de previsão em Lei Municipal, ainda são 
disciplinados e fiscalizados somente por órgãos do Governo Estadual. 
 
Segundo os dados da pesquisa origem-destino do Plano Diretor de Transporte Urbano da 
Grande Vitória - revisão 2007, cerca de 890.785 viagens diárias são realizadas pela população 
do Município de Vila Velha. Destas, cerca de 75% (669.150) são viagens internas no território 
de Vila Velha. 
 
Do total de viagens, 229.915 (25,8%) são realizadas no modo motorizado coletivo; 317.459 
(35,6%) são realizadas no modo motorizado individual e 343.411 (38,6%) são realizadas no 
modo não-motorizado (bicicleta, a pé). 
 
Segundo o PDTU 2007 da Região Metropolitana, o índice de mobilidade da população do 
Município é de 2,18 viagens por dia. 
 
A Taxa de Motorização do Município (2013) é de 42 veículos para cada 100 habitantes, ou, 1 
veículo para cada 2,41 habitantes, ou ainda, 0,42 veículos por habitante. 
 
 
5. METODOLOGIA E ESCOPO 
 
O desenvolvimento do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade – PlanMob/Vila 
Velha compreenderá, no mínimo as seguintes etapas: 
 
• 5.1. Plano de Trabalho e Comunicação; 
• 5.2. Diagnóstico e Prognóstico; 
• 5.3. Elaboração do Plano de Gestão da Demanda e Diretrizes para Melhoria da Oferta; 
• 5.4. Plano de Melhoria da Oferta - Detalhamento; 
• 5.5. Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento. 
 
Entretanto, cabe relacionar, no sentido de melhor explicitação e balizamento das  
atividades a serem desenvolvidas, um conjunto de escopos que a Administração pretende que 
sejam consideradas. Vale dizer, porém, que tal relação não deve ser vista como uma lista 
fechada de atividades, cabendo a cada proponente organizar o melhor plano de trabalho 
dentro das necessidades da Cidade e dos objetivos a alcançar.  

User
Realce
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Sem detrimento da relevância das demais atividades do trabalho, a Prefeitura de Vila Velha  
espera que a Contratada dedique especial atenção à indicação de soluções corretivas,  
medidas preventivas e diretrizes gerais para que a Cidade de Vila Velha possa ter um sistema  
de transporte, circulação e uma infraestrutura à altura dos objetivos de um Plano de  
Mobilidade.  
 
Caberá à proponente apresentar em sua metodologia, qual o formato que estas propostas 
poderão assumir no desenvolvimento do Plano e, no plano de trabalho, como elas serão 
desenvolvidas.  
 
De antemão, entende-se necessário que as proposições sejam particularizadas para  
algumas questões:  
 

- Sistema de transporte coletivo: organização da rede de transporte (linhas municipais e  
intermunicipais); organização do serviço (oferta, tecnologia, operação); política tarifária e 
de remuneração, integrações, entre outros; 
- Sistema viário: tratamento das vias atuais para os distintos usos (circulação de  
pedestres, embarque e desembarque de passageiros, circulação de ciclistas,  
circulação de ônibus, circulação de automóveis); e novas ligações viárias, no contexto  
municipal; 
- Sistema logístico: tratamento das questões afetas à circulação de mercadorias e de  
carga e descarga no espaço da cidade; 

  - Transporte e Planejamento Urbano: diretrizes urbanísticas e de transporte capazes de  
promover a circulação em condições auto-sustentáveis; 
- Análise sobre o sistema hidroviário, feita a partir dos estudos existentes; 
- Inclusão social da população no acesso à cidade e equidade do uso do espaço viário; 
- Modelo Institucional e de gestão para a efetividade das medidas propostas; 
- Transporte não motorizado com foco na acessibilidade e na circulação de bicicletas. 

 
Naquilo que couber, entende-se necessário que o trabalho abranja atividades comumente  
empregadas em estudos de planejamento de transporte, como: representação de  
alternativas, simulações de carregamento e análise de indicadores.  
 
Tal como previsto no artigo 39 do Plano Diretor Municipal – Lei nº 4575/2007, o Plano de 
Mobilidade e Acessibilidade deverá conter: 
 
I - matriz de origem e destino de mobilidade; 
 
II - caracterização dos fluxos predominantes de pessoas e bens, identificando por intermédio 
da pesquisa de origem e destino: 
a) principais regiões de origem e destino; 
b) modos de circulação; 
c) motivos das viagens; 
d) horários e volumetrias das viagens; 
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III - identificação dos principais impactos negativos causados na mobilidade, principalmente 
os relativos a: 
a) acidentes de trânsito; 
b) congestionamentos; 
c) poluição sonora, atmosférica e visual; 
 
IV - a rede virtual de mobilidade e simulação dos fluxos predominantes das demandas dos 
transportes coletivo, de carga e individual, caracterizando os principais impactos negativos; 
 
V - simulação de cenários para caracterização dos fluxos de mobilidade de demandas futuras, 
de empreendimentos públicos ou privados que sejam pólos geradores de tráfego e de viagens; 
 
VI - a implantação padronizada de passeios públicos, passarelas e calçadas executadas pelo 
Poder Público, de forma a garantir a acessibilidade e a melhoria para os deslocamentos à pé, 
de forma universal; 
 
VII - elaboração da rede futura de mobilidade, caracterizando as principais intervenções no 
sistema viário, nos transportes e no trânsito e as faixas de domínio a serem preservadas. 
 
Também deverão estar obrigatoriamente contempladas alternativas de Sistema Estrutural de 
Transporte e suas faixas de domínio necessárias. 
 
A seguir, estão especificados os conteúdos mínimos que cada etapa deverá contemplar. Todos 
os resultados de análise e propostas devem ser apresentados em base georreferenciada 
compatível com a tecnologia utilizada pela Prefeitura de Vila Velha. 
 
5.1 Plano de Trabalho e Comunicação 
 
Deverá ser apresentado um relatório com o planejamento dos trabalhos, em especial, o plano 
de comunicação, o detalhamento do plano de pesquisa e análise do inventário de dados 
disponível para o Plano. 
 
Uma das questões fundamentais para garantir a aceitabilidade política do PlanMob/Vila Velha 
é sua divulgação e discussão junto à equipe da Prefeitura de Vila Velha e com a sociedade 
civil. Para tanto, desde o início do desenvolvimento dos trabalhos, deve ser construído um 
plano de comunicação de todas as etapas de desenvolvimento do trabalho, a partir da etapa de 
Diagnóstico e Prognóstico até a Divulgação Final do Plano. 
 
O Plano de Trabalho e Comunicação apresentado deve contemplar as opções estratégicas 
tomadas, as táticas adotadas para alcançar os objetivos estratégicos e a forma de 
monitoramento operacional e “prestação de contas” aos cidadãos.  
 
O Plano de Trabalho e Comunicação do PlanMob/Vila Velha, em geral, deve prever, pelo 
menos, cinco rodadas de seminários: 
 
a) Ao final do mês 1 – Apresentação do Plano de Trabalho e Comunicação e recebimento das 
primeiras manifestações dos atores sociais; 
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b) No 4º mês – Diagnóstico e Prognóstico; 
c) No 6º mês – Plano de Gestão da Demanda; 
d) No 8º mês - Plano de Melhoria da Oferta e Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento; 
e) Ao final de todo o trabalho para apresentação do Plano. 
 
Devem ser previstas no mínimo oito oficinas de trabalho, especialmente nas fases de 
Diagnóstico e Prognóstico, Plano de Gestão da Demanda e Plano de Melhoria da Oferta, com 
presença do coordenador e de especialistas da etapa (mínimo de 04 pessoas), e apresentação 
dos resultados e dinâmica de debates: 
 
a) Oficinas com equipe da Prefeitura de Vila Velha – mínimo de 8 horas, cada - apresentação 
e discussão das propostas detalhadas e encaminhamento da próxima etapa. 
b) Oficinas com sociedade civil e formadores de opinião – mínimo de 4 horas, cada – como 
parte do processo de formação do compromisso pela mobilidade sustentável. 
 
5.2 Diagnóstico e Prognóstico 
 
O desenvolvimento do plano requer um diagnóstico contemplando informações urbanas, 
econômicas, sociais e de mobilidade, inclusive com relação a sua evolução entre 2004 e 2014, 
pelo menos, realizado de forma participativa e através da realização de workshops divididos 
por temas específicos, como: estacionamento, bicicletas, carga e descarga, eixos de expansão 
urbana, área central, vocação da cidade, distribuição das atividades, impacto ambiental nos 
subsistemas de transportes coletivo, transporte suplementar e automóvel. 
 
Este pré-diagnóstico visa a disponibilização de uma série de dados previamente discutidos 
sobre o sistema de mobilidade urbana de Vila Velha, apresentando a visão dos técnicos que 
diariamente lidam com as questões relacionadas á cidade e à mobilidade da população. 
 
As atividades a seguir apresentadas constituem-se elemento orientador e mínimo a ser 
considerado, sem prejuízo de outras que vierem a ser necessárias à organização dos trabalhos.  
 
a) Análise dos estudos e informações disponíveis  
 
A Contratada deverá, obrigatoriamente, analisar os estudos relacionados abaixo. Além  
disso, deverá fazer um levantamento de outros estudos e informações que possam  
contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos, notadamente de referências externas à  
região.  
 
Estudos e Informações disponíveis: 
 

• Plano Estratégico da Cidade de Vila Velha (Agenda XXI);  
• Setores Censitários do IBGE 2000 e informações sócio-econômicas relativas;  
• Novos empreendimentos e pólos geladores aprovados e com implantação prevista  

para os próximos 05 anos;  
• Ocupação atual do solo e tendências verificadas;  
• Rede Viária Básica Municipal; 
• Resultados de movimento de veículos no Sistema Rodovia do Sol;  
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• Linhas rodoviárias em operação – sistemas urbanos municipal e intermunicipal  
(TRANSCOL), sistema rodoviário intermunicipal (DER-ES) e interestadual (ANTT);  

• Informações gerais sobre o sistema de táxis; 
• Dados operacionais do Serviço Municipal de Transporte Coletivo; 
• Idade média da frota do sistema municipal de transporte coletivo e táxi; 
• Estudos e Projetos desenvolvidos por entidades regionais e metropolitanas; 
• Plano Diretor de Transportes Urbanos da Grande Vitória – PDTU-GV;  
• Estudo Integrado de Uso e Ocupação do Solo e Circulação Urbana da RMGV. 
• Estudos macro-econômicos de âmbito metropolitano e estadual;  
 

b) Zoneamento de Tráfego 
 
Deverá ser desenvolvida uma proposta de zoneamento de tráfego, com base no zoneamento 
proposto no Plano Diretor de Transporte Urbano da Grande Vitória, da década de 80 e suas 
revisões, bem como, na avaliação do zoneamento urbano utilizado no Plano Diretor Municipal 
da Cidade de Vila Velha. Esta proposta deverá compreender necessariamente as seguintes 
etapas:  

• Análise dos estudos desenvolvidos sobre o uso e ocupação do solo e características  
sócio-econômicas da Cidade de Vila Velha e da Região Metropolitana, bem como 
obtenção e análise das informações referentes a novos investimentos e nos pólos 
geradores de tráfego;  

• Análise dos setores censitários do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e  
Estatística - utilizado no Censo 2000.  

• Realização de vistorias de campo, sempre que necessário, para garantir o nível de  
confiança desejado.  

• Análise das informações sócio-econômicas de uso e ocupação do solo de cada zona  
de tráfego, assim como outras informações consideradas relevantes para o  
desenvolvimento dos trabalhos.  

 
As informações sócio-econômicas referentes a uso do solo de cada zona deverão ser  
apresentadas por zona de tráfego, assim como outras informações consideradas  
relevantes para o desenvolvimento dos trabalhos.  
 
O nível de detalhamento esperado para este zoneamento deverá ser compatível com um  
sistema de planejamento e gestão da mobilidade e transporte. Dada a inter-relação com  
os demais municípios da Região Metropolitana, o zoneamento deverá também abranger a  
totalidade desta região, compatibilizada, em termos de limites territoriais com as  
necessidades de atividades intermediárias do trabalho e com as proposições finais.  
 
Caberá à contratada, ainda, compatibilizar o zoneamento proposto com o zoneamento  
desenvolvido para os estudos metropolitanos do PDTU-GV.  
 
Uma vez consideradas as premissas, efetuadas as análises e os levantamentos, deverá  
ser consolidado o zoneamento proposto, de comum acordo com a Prefeitura de Vila Velha.  
 
Para o zoneamento proposto deverão ser elaboradas as bases de dados que lhe possam  
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ser associadas (informações sócio-econômicas, de uso do solo, de demanda, demográficas, 
etc.) de forma georreferenciada e compatível com os sistemas utilizados  
pela Prefeitura de Vila Velha.  
 
A contratada deverá prever as formas de transferência destas informações para a  
Prefeitura Municipal de Vila Velha, incluindo o conhecimento de seu uso futuro em trabalhos 
de manutenção da base de dados pelos técnicos locais. 
 
c) Levantamento dos dados de oferta e demanda  
 
Cabe a cada proponente desenvolver um programa de pesquisas necessárias ao suporte  
da metodologia proposta, tendo em conta os seguintes objetivos:  

• Realizar pesquisa domiciliar origem e destino de pessoas e cargas de acordo com as 
necessidades do Município de Vila Velha, bem como, atualizar e ajustar os dados de 
demanda (origem e destinos) da pesquisa domiciliar realizada para o PDTU/RMGV 
para o ano base dos trabalhos (2015), detalhando-os de acordo com o nível do 
zoneamento de tráfego adotado e adequá-lo à necessidade do Município de Vila Velha 
à estudos de transporte e tráfego;  

• Obter dados sobre os carregamentos no sistema viário principal, em especial de  
tráfego de automóveis, de ônibus, veículos de carga e bicicletas. 

• Análise dos estudos desenvolvidos sobre o uso e ocupação do solo e características 
sócio-econômicas da Cidade de Vila Velha e da Região Metropolitana, bem como 
obtenção e análise das informações referentes a novos investimentos e nos pólos 
geradores de tráfego;  

• Detalhar os dados de solicitação do sistema viário e de infra-estrutura de transporte 
para situações específicas e relevantes, englobando:  

a) Embarque e desembarque de passageiros em pontos de parada em trechos 
viários principais dos corredores de tráfego; 

b) Tráfego de pedestres em locais de grande concentração de público; 
c) Volumes de tráfego veiculares em cruzamentos e alças viárias de maior 

importância na malha e com maiores graus de saturação; 
d) Volumes de tráfego e dados de caracterização das viagens de caminhões e 

demais veículos de carga no acesso ao Porto de Capuaba e sua área de retro 
porto, bem como em outras áreas de interesse do estudo; 

e) Velocidade de tráfego. 
• Obter informações sobre a percepção da população sobre a imagem da infra-

estrutura e dos serviços à disposição da sua mobilidade, inclusive táxis, bem como 
de fatores relevantes para a escolha dos modos de transporte e para a realização dos  
deslocamentos.  

 
Sem prejuízo da liberdade de montagem do plano de pesquisas pelo proponente,  
relaciona-se na tabela 1 o conjunto mínimo de pesquisas e demais levantamentos para a 
estimativa dos recursos demandados pelo trabalho.  
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Tabela 1. Pesquisas e levantamentos 
TIPO DE PESQUISA AMOSTRA 

Pesquisa Domiciliar origem e destino de pessoas 30.000 entrevistas 
Pesquisa origem e destino de cargas 1.000 entrevistas 
Contagens volumétricas classificadas de tráfego e 
ocupação visual para matriz de origem e destino 
das viagens de transporte coletivo e transporte 
individual 

20 postos, nos dois sentidos de tráfego, das 
06:00 às 20:00 hs, em dias úteis 

Contagens volumétricas de tráfego de bicicletas 
20 postos, nos dois sentidos de tráfego, das 
05:00 às 20:00 hs, em dias úteis 

Contagens volumétricas de tráfego de pessoas 
10 postos de maior movimento de pessoas nas 
vias do Município. 

Entrevistas com ciclistas 
1.200 entrevistas estratificadas por período e 
posto de acordo com a contagem volumétrica 
nos 20 postos considerados 

Levantamento das condições de circulação nos 
pontos de maior concentração de pedestres 

30 pontos 

Contagem volumétrica classificada em locais de 
interesse para avaliação da capacidade viária 

20 postos, considerando todos os movimentos, 
em três períodos de dias úteis (07:00 às 09:00 
hs, 12:00 às 14:00 hs e das 16:00 às 19:00 hs) 

Embarque e desembarque de usuários em pontos 
de parada principais 

50 pontos nos principais corredores de tráfego 
em três períodos do dia (07:00 às 09:00 hs; das 
12:00 às 14:00 hs e das 16:00 às 19:00 hs) 

Velocidade 
5 corredores x 3 amostras/período x 3 períodos 
(07:00 às 09:00 hs; 12:00 às 14:00 hs e das 
16:00 às 19:00 hs) 

Pesquisa de profundidade com funcionários do 
Complexo Portuário e Chocolates Garoto para 
obtenção de informações quantitativas e 
qualitativas sobre a movimentação de veículos de 
carga e descarga 

05 entrevistas 

Pesquisa com comerciantes varejistas e de 
atacado para obtenção de informações sobre 
carga e descarga e estacionamento 

250 entrevistas estratificadas por regiões e 
pólos geradores 

Pesquisa de satisfação e imagem dos serviços de 
transporte 

2.000 entrevistas com usuários de ônibus, 
motoristas de automóveis e motociclistas 

Pesquisa sobe e desce com senha, em 20% das 
viagens no período de pico da tarde (16:00 às 
19:30), sendo no mínimo, 3 viagens por linha. 

20 linhas mais carregadas 

Pesquisa de freqüência, tipo de veículo e visual 
de carregamento 

5 pontos 

Avaliação e atualização dos principais atributos 
da rede viária principal 

100 km 

Avaliação qualitativa sobre o serviço de táxis 300 entrevistas 
 
Os trabalhos de pesquisa devem obrigatoriamente contemplar as atividades de planejamento; 
treinamento de equipe; execução de campo; supervisão e controle; tabulação, digitação e 
processamento; consistências e análises; e geração de bancos de dados. Cabe à proponente 
detalhar, naquilo que julgar necessário ao esclarecimento da metodologia proposta, as 
condições de execução das pesquisas. 
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A contratada deverá dimensionar suas equipes de acordo com o tipo e duração dos 
levantamentos de campo considerando os parâmetros de controle da amostra por tipo de 
pesquisa, definindo cronogramas e informando à Prefeitura com antecedência. 
 
Para a operacionalização dos trabalhos de campo, a Contratada deverá também  
dimensionar equipes de escritório e de apoio, bem como a montagem de uma infra-  
estrutura própria para o deslocamento das equipes com todos os seus equipamentos e  
de instalação e manutenção das equipes nos postos de pesquisa.  
 
A Prefeitura de Vila Velha será encarregada de providenciar a divulgação e realizar contatos 
com autoridades e representantes da sociedade que se fizerem necessários para o bom 
andamento das pesquisas.  
 
d) Caracterização dos sistemas de mobilidade e logística  
 
Os sistemas de mobilidade e logística, representados pela infra-estrutura e rede de  
serviços empregados em cada modo de transporte deverão ser caracterizados através  
das informações físicas, operacionais e institucionais relevantes para as necessidades do  
Plano, obtidas mediante as fontes de dados disponibilizadas e outras pesquisadas, bem  
como por levantamentos em campo.  
 
Caberá à contratada prever, em seu plano de trabalho, as informações necessárias e a forma de 
sua obtenção.  
 
Recomenda-se que as informações, sempre que possíveis, sejam representadas na base  
de dados georreferenciada do projeto e quando não, que sejam objeto de arquivos ou  
outras formas de registro de fácil consulta e atualização, compatíveis com os cadastros  
existentes como, por exemplo, o da Rede Viária Básica da cidade;  
 
A contratada deverá prever as formas de transferência destas informações para a  
Prefeitura Municipal de Vila Velha, incluindo o conhecimento de seu uso futuro em trabalhos  
de manutenção da base de dados pelos técnicos locais. 
 
A caracterização dos subsistemas de mobilidade e logística também inclui uma análise,  
na qualidade de diagnóstico da situação verificada. Esta avaliação deverá observar os  
objetivos a serem atingidos pelo Plano, procurando estabelecer uma relação entre  
situação atual e diretrizes futuras. Sem detrimento de outras análises consideradas  
importantes pelos proponentes em sua metodologia, a PMVV entende necessária a  
abordagem das seguintes questões:  

• Configuração da infra-estrutura de transportes, seus pontos críticos e potenciais,  
confrontados com as políticas de desenvolvimento estabelecidas pela Cidade de  
Vila Velha, em seu planejamento estratégico;  

• Circulação do transporte coletivo e atendimento dos fluxos das viagens municipais e 
intermunicipais no território de Vila Velha;  

• Capacidade viária e restrições existentes;  
• Condições das calçadas e demais elementos de circulação a pé e de bicicleta;  
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• Condições de circulação de cargas;  
• Condições atuais de integração modal;  
• Capacidade, segurança e conforto dos locais de embarque e desembarque de  

passageiros;  
• Imagem dos sistemas de transporte;  
• Relação entre o uso e ocupação do solo, mobilidade, serviços e infra-estrutura de  

transporte em Vila Velha;  
• Levantamento e análise dos estudos já desenvolvidos no município e RMGV sobre o  

sistema de transporte hidroviário;  
• Modelo institucional e de gestão. 

 
e) Estudo de demanda  
 
Deverá ser desenvolvido um modelo de cálculo para representação da demanda atual de  
transporte e para a sua projeção futura de acordo com os anos horizonte de estudo.  
 
O modelo deverá ser elaborado com o apoio de software de planejamento de transporte e  
utilizar a base de dados de oferta e demanda gerada no projeto, permitindo projeções  
sobre as viagens dos modos coletivo e individual. Cabe à proponente descrever como  
pretende montar e utilizar este modelo. 
 
A previsão de demanda futura deverá considerar os dados demográficos, sócio-  
econômicos da população e de desenvolvimento da economia local e, ainda, as  
proposições e diretrizes do planejamento urbano da Prefeitura de Vila Velha. 
 
f) Diagnóstico da Situação Atual e Tendências 
 
Os estudos desenvolvidos pela contratada, as pesquisas e os levantamentos de dados e  
estudos realizados por outros agentes públicos a respeito do tema, deverão compor o  
Diagnóstico da Situação Atual da Mobilidade no Município de Vila Velha, bem como 
constituir a base para elaboração das tendências de crescimento da cidade e suas 
conseqüências e impactos na Mobilidade Urbana.  
 
Caberá à contratada apresentar desta forma o Diagnóstico da Situação Atual e os  
cenários para os anos-horizonte do plano, que serão a base sobre a qual se construirá o  
conjunto de Diretrizes e Propostas, com indicação de soluções corretivas e medidas  
preventivas em face desses cenários.  
 
Ainda na etapa de Diagnóstico e Prognóstico, deverão ser abordados de forma sintética, pelo 
menos, os seguintes temas: 
 
A – Aspectos Urbanos 
• Caracterização demográfica e socioeconômica – caracterização, evolução e tendências de 
variáveis como: população, empregos, renda; relação entre os aspectos sociais e mobilidade, 
identificando especificidades por faixa de renda, faixa etária, gênero, dificuldade de 
locomoção, motivo do deslocamento, escolha modal e a complementaridade de modos. 
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• Articulação entre uso e ocupação do solo e a mobilidade – evolução do uso do solo 
(comércio, serviços, residência), do número (e distribuição espacial) de empregos e 
adensamento populacional com a evolução da oferta de serviços de transporte. 
• Caracterização da relação dessas variáveis com mobilidade (geração – produção e atração - 
de viagens e repartição modal), buscando estabelecer padrões de viagens entre as zonas. 
• Identificação das regiões com sobra de capacidade (áreas com mais potencial de 
urbanização) ou com saturação de capacidade (adensamento). 
• Identificação das oportunidades de intervenção no sistema de mobilidade que contribuam 
para as diretrizes de ocupação da política urbana definida pelo Plano Diretor Municipal. 
• Impacto dos parâmetros urbanísticos do zoneamento urbano estabelecido no Plano Diretor 
Municipal no Sistema de Mobilidade Urbana. 
• Identificação dos vetores de crescimento urbano e das áreas de expansão populacional; 
• Identificação de novos parcelamentos de solo urbano em tramitação na Prefeitura ou de áreas 
de expansão para as quais haja especulação sobre futuro aproveitamento para parcelamento; 
• Identificação de novos empreendimentos empresariais, na área de comércio, serviços e 
indústrias; 
• Identificação de projetos existentes, com atenção para projetos de outras instâncias, como o 
Governo Estadual; 
• Realização de projeção populacional para um horizonte de 10 a 15 anos e sua macro-
espacialização de acordo com as diretrizes urbanísticas, ou tendencial com base nos dados 
obtidos; 
• Articulação metropolitana – caracterização da situação de Vila Velha como atratora e 
produtora de viagens e a análise do sistema metropolitano de transporte e sua inter-relação 
com o sistema municipal.  
 
B – Aspectos da Demanda – Mobilidade de Pessoas e Bens 
• Caracterização dos deslocamentos - análise por modo e pela complementaridade entre 
modos e pela escolha modal, para os diversos modos de transporte, abordando: 
- Escolha modal analisada por faixa de renda; 
- A utilização de modos complementares; 
- Para o modo a pé, qual a distância média percorrida, e sua utilização como complementação 
de viagens; 
• Projeção das viagens de transporte coletivo para o horizonte de estudo utilizando o modelo 
de transporte; 
• Caracterização da logística urbana – caracterização da demanda por bens e mercadorias na 
cidade. Caracterizar: disponibilidade de infra-estruturas logísticas de apoio, regulamentação 
de acesso a veículos de distribuição de mercadorias, oferta de espaços dedicados a cargas e 
descargas, informação disponível sobre regulamentação (acessos, horários, tipos de veículos).  
 
C - Aspectos da Oferta 
• Caracterização e análise da oferta, capacidade e condições de segurança e conforto em 
relação aos sistemas: 

� De circulação de pessoas a pé (incluindo viagens de complementação dos demais 
modos); 

� De circulação de pessoas no transporte coletivo (ônibus municipal, metrô, serviço 
suplementar, ônibus metropolitano, serviços fretados, transporte escolar); 
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� De circulação de pessoas em transporte motorizado individual (rede viária; circulação 
em automóveis, motocicletas e táxi; e estacionamentos públicos e privados); 

� De circulação de pessoas em bicicletas (ciclovias, ciclofaixas, rotas cicláveis e 
bicicletários públicos e privados);  

� De circulação de cargas e mercadorias (tipos de veículos, horários e paradas para carga 
e descarga). 

• Análise da malha viária, especialmente sobre o ponto de vista da sua capacidade de suporte 
para o atendimento das demandas futuras de transporte coletivo, de circulação a pé e por 
bicicletas; 
• Análise da regulamentação em vigor sobre os transportes, especialmente sobre o transporte 
público por modos coletivos e individuais (táxi, escolar); 
• Análise da organização da gestão pública do transporte, em especial prevendo a elevação das 
demandas e das complexidades inerentes ao crescimento urbano. 
 
Recomenda-se destaque para os seguintes aspectos:  
• Intermodalidade – sempre abordar a integração entre os modos, identificando estímulos e 
barreiras para a integração intra e intermodal. 
• Impactos ambientais – identificar os impactos do sistema de mobilidade sobre o meio 
ambiente urbano, calculando os custos ambientais envolvidos para cada modo, por passageiro 
transportado. 
• Estacionamentos – caracterizar a política de estacionamentos de automóveis, motocicletas e 
bicicletas em via pública, em empreendimentos de impacto e em estacionamentos privados. 
• Análise econômica da mobilidade – caracterizar a relação entre custos e valor cobrado dos 
usuários por modo; levantamento e análise, com base em estudos disponíveis, dos custos da 
produção de cada modo, abordando: custos de implantação e manutenção de infra-estrutura; 
custos de operação; custos ambientais e receitas tarifárias e não tarifárias (multas e impostos). 
• Aspectos institucionais – identificar facilidades e dificuldades na relação entre gestores 
(municipal, metropolitano e demais municípios) e entre poder público e empresas operadoras; 
analisar as propostas de planejamento metropolitano (metrô e ônibus), identificando 
convergências e conflitos. 
 
D – Prognóstico 
O Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade deverá contemplar um horizonte até 2025. 
Deverá ser construído um cenário base, incorporando as tendências do desenvolvimento 
urbano, os projetos viários e de transporte (municipal e metropolitano) comprometidos e os 
grandes equipamentos urbanos previsto para a cidade e a região metropolitana. 
 
A análise dos resultados obtidos em simulação de redes deve ser feita de forma a identificar a 
situação futura e seus problemas e construir alternativas e estratégia para alcançar o objetivo 
almejado, ou seja, da mobilidade urbana sustentável.  
 
É desejável que sejam apresentados cenários alternativos de evolução do espaço urbano em 
função das opções estratégicas da própria cidade, evidenciando a evolução do sistema de 
mobilidade urbana ao serviço da cidade. 
 
5.3 Elaboração do Plano de Gestão da Demanda e Diretrizes para Melhoria da Oferta 
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Com base na análise do diagnóstico e cenário futuro construído, deverão ser estabelecidas 
táticas para direcionamento da demanda em cada modo contemplando diretrizes para 
intervenções nos subsistemas que equacionem os problemas detectados. O conjunto dessas 
táticas e diretrizes comporá o plano de gestão da demanda e as diretrizes para melhoria da 
oferta. 
 
É fundamental que sejam articulados os planos, estudos e projetos, já elaborados ou em 
desenvolvimento, sejam setoriais ou que tenham rebatimento no sistema de mobilidade da 
cidade. 
 
Ênfase especial deve ser dada à acessibilidade, a sustentabilidade ambiental e à inclusão 
social, de forma a que a busca principal deva ser reverter a tendência de queda no número de 
passageiros do transporte coletivo e de crescimento do uso do automóvel.  
 
5.3.1 Plano de Gestão de Demanda 
O plano de gestão da demanda deverá apresentar propostas alternativas visando um maior 
controle sobre crescimento/dispersão/redução da demanda por transporte, principalmente o 
individual, por parte da administração municipal, abordando: 
• Propostas de alterações na legislação urbanística em vigor, especialmente como instrumento 
de direcionamento da escolha modal das pessoas. 
• Programa de áreas ambientais, com tráfego reduzido; 
• Sistemas de preços, contemplando estratégias para todos os modos, a partir da visão 
sistêmica da mobilidade urbana: 
- Transporte coletivo (política tarifária e de remuneração); 
- Automóveis (pedágio urbano e preço do estacionamento); 
- Táxi; 
- Transporte escolar; 
- Fretamento; 
• Incentivos ao uso do transporte público e modos não motorizados:  
- Táticas de recuperação de mercado; 
- Táticas para mudança da escolha modal; 
- Restrições ao uso do veículo privado em áreas congestionadas; 
- Melhoria do acesso à informação pelos usuários, gestores e operadores; 
- Qualidade e atualização das informações; 
- Comunicação com operadores e clientes; 
- Programa de acessibilidade e incentivo aos modos não motorizados; 
• Política de estacionamento (regulação da oferta e níveis tarifários) 
• Políticas e medidas integradas de dissuasão das várias formas de Transporte ilegal 
• Regulamento de cargas e descargas na via; 
• Definição das responsabilidades dos agentes envolvidos (gestores do sistema, operadores, 
usuários). 
 
5.3.2 Diretrizes para Melhoria da Oferta 
As diretrizes devem estar articuladas entre si, contemplando todos os modos e apresentando 
coerência com o Plano de Gestão da Demanda. 
 
As propostas devem ser estruturadas conforme os sistemas de mobilidade: 
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• Sistema de circulação de pessoas a pé; 
• Sistema de circulação de pessoas no transporte coletivo; 
• Sistema de circulação de pessoas em transporte motorizado individual; 
• Sistema de circulação de pessoas em bicicletas; 
• Sistema de circulação de cargas e mercadorias.  
  
5.4 Plano de Melhoria da Oferta – Detalhamento 
 
Deverão ser propostos os principais projetos e ações para os horizontes de até 2016, 2020 e 
2026, e estabelecidos indicadores para o monitoramento de resultados. Os projetos e ações 
deverão ter um nível de detalhamento que permita sua orçamentação para os horizontes 
definidos. 
 
As propostas devem apontar os impactos esperados, uma estimativa preliminar dos custos 
envolvidos, análise preliminar de sua viabilidade e governabilidade, identificando pontos 
fortes e fracos, além de uma análise de sensibilidade. Devem também contemplar estimativas 
preliminares de custo de implementação das propostas e avaliação do benefício, do custo e 
análise de sensibilidade. 
 
Deve, ainda, abordar um plano de controle e monitoramento de impactos (empreendimentos 
de impacto, estações de monitoramento, controle de ruídos, áreas impermeáveis, etc.) e 
diretrizes para as questões ambientais, especialmente a mudança de matriz energética. 
 
Deverá englobar, no mínimo, os seguintes grupos de planos, projetos e ações:  
 
• Plano de Melhorias e Incentivo para o Transporte não motorizado, abrangendo: 
a) Sistema de circulação de pessoas a pé: 
- Programa de acessibilidade e padronização de calçadas, com priorização da rede de calçadas 
a serem tratadas, com ênfase em conforto, segurança e autonomia. 
- Diretrizes para acessibilidade nos acessos às edificações públicas e privadas; 
- Plano de melhoria de segurança e conforto do modo a pé, incluindo listagem de interseções 
críticas a serem tratadas com ênfase em conforto, segurança e autonomia. 
- Propostas de ruas de pedestres e ações de requalificação urbana, integrado a medidas de 
moderação de tráfego e; 
- Ações de respeito às faixas não-semaforizadas. 
b) Sistema de circulação de pessoas em bicicletas: 
- Rede de ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis; 
- Bicicletários públicos e privados; 
- Sistema de bicicletas compartilhadas. 
• Plano de Melhorias para o Transporte Coletivo: 
- Requalificação do transporte coletivo: acesso de pedestres à rede (calçadas e pontos de 
parada); rede de transporte (linhas, estações e corredores); aspectos institucionais e 
regulamentação; vias exclusivas/faixas preferenciais e exclusivas; 
- Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural; 
- Infraestrutura viária e equipamentos para o transporte coletivo; 
- Programação básica e integração do transporte coletivo; 
- Modelo tarifário e de remuneração do transporte coletivo; 
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- sistemática para avaliação permanente da qualidade do transporte coletivo; 
- Racionalização da rede de transporte coletivo considerando o sistema de bilhetagem 
existente; 
- Ações específicas para os modos: ônibus municipal, ônibus metropolitano, serviços 
complementares, serviços fretados e transporte escolar; 
- Integração e intermodalidade; 
- Operação do serviço noturno e de finais de semana; 
- Viabilidade de outros modos e serviços, considerando os diferentes segmentos de mercado; 
- Análise dos impactos destas medidas sobre o sistema de transporte coletivo licitado e os 
contratos em vigor e propostas de ajustes necessários. 
- Implantação de Sistema Inteligente de Transportes (ITS). 
• Sistema de circulação de pessoas em transporte motorizado individual 
- Rede viária para tráfego geral (complementações e adequações); 
- Política de uso da via (estacionamento e carga e descarga); 
- Estudo da viabilidade de medidas de desestímulo do uso do automóvel através de mudança 
de regulamentação de circulação e estacionamento, incluindo a gestão da rede viária; rede ou 
áreas com restrição de circulação de automóveis; 
- Criação de rotas alternativas de ligação entre os bairros e entre as regiões do Município; 
- Plano de segurança e de redução de acidentes nos deslocamentos (acidentes em todos os 
modos e ocorrências de segurança pública); 
- Manual de Gestão da Manutenção da Infraestrutura Viária; 
- Manual de Gestão da Sinalização; 
- Plano de Gestão de Estacionamentos. 
• Sistema de circulação de cargas e mercadorias  
- Rede prioritária para circulação de mercadorias; 
- Proposta de tipos de veículos por região ou função; 
- Horários e paradas para carga e descarga. 
- Redução a circulação de veículos pesados; 
- Limitando a operação de carga e descarga; 
- Pátio de triagem e estacionamento dos veículos portuários; 
- Plano de Logística e Distribuição; 
- Plano de Segurança do Corredor Ferroviário e do Corredor Logístico de Capuaba. 
• Plano de sustentabilidade ambiental e energética – buscando a eficiência na utilização dos 
recursos não renováveis, a redução da emissão de gases de efeito estufa e dos níveis de ruído 
na Área Central e corredores e a valorização de áreas públicas. 
• Plano de Alinhamento e Hierarquização Viária da Cidade – tomando por base o anexo Mapa 
I.D do Plano Diretor Municipal, o Plano de Estruturação Viária, bem como, os estudos e 
simulações realizados, elaborar o Plano de Alinhamento e Hierarquização Viária da Cidade, 
com vistas inclusive à revisão do anexo do Plano Diretor Municipal às novas condições 
constatadas; 
• Plano de Fortalecimento do Órgão Gestor do Transporte e Mobilidade; 
 
5.5 Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento. 
 
Deverá ser apresentado o esquema de implementação das medidas propostas, com cronograma 
físico-financeiro, bem como propostas para sua gestão e para o monitoramento das medidas 
implementadas e metas estabelecidas, abrangendo: 
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• Estratégias de implantação gradativa; 
• Ações de participação popular e relacionamento entre cliente e gestor; 
• Metas e programa de avaliação e monitoramento; 
• Modelo de gestão do trânsito e do transporte; 
• Proposta de Observatório da Mobilidade Urbana. 
 
5.5.1 Formulação de programa de investimento  
 
A definição do programa de investimento deverá ser embasada em uma análise de  
viabilidade econômica e financeira das soluções a serem propostas. 
 
As medidas sugeridas, que impliquem no aporte de recursos, deverão ser  
dimensionadas de forma preliminar no nível de um estudo de planejamento. Caberá,  
também, a apresentação de um cronograma indicativo da sua execução de acordo com  
os objetivos que cada medida pretende atingir, volume de recursos e demais  
condicionantes para a sua viabilização. 
  
A Contratada deverá formular as alternativas e demais concepções em colaboração com  
os técnicos da Prefeitura de Vila Velha, cabendo à licitante apresentar em seu plano de  
trabalho os momentos e formas como esta interação será propiciada. 
 
 
6. DIRETRIZES PARA O MÉTODO DE TRABALHO 
 
As especificações do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade atenderão basicamente, 
e não somente estes necessariamente, as diretrizes, características e conteúdo determinados no 
Plano Diretor Municipal, especialmente, artigos 36; 37; 38; 39; 40; 41 e 43, bem como, as 
disposições da Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei Federal nº 12.587, de 03 de 
janeiro de 2012, e ainda, as seguintes diretrizes: 

a) Considerar a base de dados proporcionada pelas Pesquisas Origem e Destino 
Domiciliar realizadas na década de 80, e revisões de 1998 e 2007 pelo Plano Diretor 
de Transporte Urbano da Grande Vitória, atualizando suas informações, no que couber 
e for relevante para os objetivos do Plano de Mobilidade, mediante pesquisas e 
modelos de simulação adequados; 

b) Abranger não somente os aspectos de circulação viária e de transporte e trânsito, mas 
possibilitar fundamentos para o tratamento urbanístico do Município, ou seja, que as 
soluções para os diferentes graus de movimentação de pessoas, veículos e cargas 
venham traduzir uma preocupação urbanística de manutenção da qualidade de vida dos 
moradores e visitantes da Cidade; 

c) Considerar, para o horizonte de estudo os diferentes objetivos do Plano e os modos de 
transportes analisados; 

d) Efetuar os levantamentos de dados necessários à atualização, complementação e 
elaboração de um Sistema de Dados de Mobilidade e Transporte da Cidade de Vila 
Velha, considerando as necessidades do estudo e o emprego destas informações para 
os trabalhos futuros da Prefeitura Municipal; 
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e) Considerar, como referência, os estudos e instrumentos relativos ao desenvolvimento 
urbano, uso do solo, transportes e outros objetos de interesse já existentes ou em 
desenvolvimento para a área de estudo; 

f) Observar as diretrizes e normas urbanísticas do Município que constam no Plano 
Diretor Municipal e demais legislações; 

g) Empregar softwares compatíveis com os objetivos, características e procedimentos do 
trabalho e que sejam de uso reconhecido em estudos semelhantes; 

h) Adotar uma abordagem adequada aos aspectos próprios da realidade da Cidade de Vila 
Velha, incorporando as suas características; 

i) Adotar na formulação de propostas e diretrizes, conceitos adequados aos objetivos 
gerais e específicos relacionados neste Termo de Referência e compatíveis com o 
estado atual de discussão do tema, bem como, as orientações da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, do planejamento urbano da Cidade de Vila Velha e do Estatuto 
das Cidades; 

j) Propiciar, através de produtos finais, definições claras e consistentes sobre as 
necessidades futuras da cidade em relação à mobilidade, circulação, transporte e 
logística urbana; 

k) Elaborar os serviços constantes neste Termo de Referência em regime de estreita 
colaboração com a equipe técnica do contratante, manifestada através de uma 
permanente troca de informações e conhecimentos; 

l) Permitir que os estudos, mediante a forma como serão desenvolvidos, se constituam 
elemento dinâmico e indutor de um processo permanente de planejamento operacional 
de circulação urbana; 

m) Propiciar a transferência de conhecimento para a equipe de acompanhamento do 
trabalho, mediante estratégias adequadamente inseridas no método dos trabalhos; 

n) Realizar, conjuntamente com a equipe responsável da Prefeitura, seminários públicos 
abertos à população e formadores de opinião, técnicos, empresários, entre outros, 
conforme cronograma. 

 
A empresa contratada deverá prestar consultoria ao Município de Vila Velha em todas as fases 
de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, conforme cronograma. 
 
No processo de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade deverão ser 
consideradas todas as premissas determinadas no Plano Diretor Municipal e de outras 
informações e entendimentos mantidos a posterior e de acordo com a aprovação da comissão 
instituída pelo Município para acompanhamento da elaboração do Plano. 
 
Ficará a cargo da empresa também, a realização, tabulação, registro e análise das pesquisas de 
campo necessárias e especificadas, incluindo todas as despesas administrativas. As ações e 
despesas para realização dos seminários e oficinas também ficarão a cargo da contratada, 
sendo que o planejamento dessas ações será integrante do Plano de Trabalho e deverá estar 
integrada ao valor da proposta comercial. 
 
Ao final de todo o processo, a empresa também será responsável pela elaboração do relatório 
conclusivo, edição e confecção do caderno final do Plano, em meio impresso, e 
disponibilização de todo o material em meio digital, incluindo os dados registrados nas 
pesquisas realizadas. 
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6.1 Outros aspectos relativos aos estudos e proposições: 
 
- Identificação dos conflitos de tráfego de passagem porventura existentes, em especial com 
rodovias e ferrovias; 
- Identificação dos pontos de descontinuidade viária entre bairros ou regiões, incluindo 
barreiras de transposição naturais ou artificiais;  
- Identificação de áreas de tráfego local a serem preservadas mediante projetos de trânsito 
calmo ou restrições de circulação; 
- Identificação do sistema viário de interesse para a circulação do transporte coletivo e, em 
especial, dos corredores de tráfego no qual deverão ser previstas diretrizes para a priorização 
de sua circulação, incluindo a identificação das soluções propostas; 
- Identificação de locais ou trechos para conexão da rede de serviços de transporte coletivo, 
em bairros e/ou na área central; 
- Análise do transporte de cargas, em especial em relação à circulação de caminhões com peso 
bruto elevado e de cargas perigosas; 
- Análise pormenorizada da situação da área central ou de corredores viários comerciais, 
principalmente em relação ao uso das calçadas. 
- Representação das alternativas de reorganização das redes de transporte coletivo e sistema 
viário, incluindo medidas de priorização do transporte coletivo e não motorizado e simulação 
de seu desempenho frente a indicadores econômicos e sociais; 
- Realização de estudos de viabilidade econômico-financeira das soluções estruturais 
propostas. 
- Priorizar a permanência de viagens de transporte coletivo sem transbordo nos principais 
pares origem x destino no território do Município, qualificando o atendimento dessas viagens 
e observando ainda o disposto no artigo 38, inciso V, alínea “a”, da manutenção e 
independência do Serviço Municipal de Transporte Coletivo. 
 
 
7. ETAPAS E PRODUTOS DO PROJETO 
 
7.1 ETAPAS 
 
7.1.1 PLANO DE TRABALHO E COMUNICAÇÃO 

1. Identificação de Dados e Análises Prévias 
a. Organizar fontes de informação e consulta; 
b. Identificar fontes de dados secundários; 
c. Planejar pesquisas de campo (fontes primárias); 
d. Identificar modos de transporte e características espaciais relevantes (bairros, 

regiões, corredores viários, etc.); 
e. Identificar agentes sociais a serem priorizados no processo de discussão 
f. Planejar as consultas e audiências públicas. 

2. Entrega do Plano de Trabalho e Comunicação 
a. Agendamento, convite e divulgação; 
b. Execução dos eventos 
c. Sistematização das observações colhidas e relatório. 
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7.1.2 DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO 
1. Definição do Zoneamento de Tráfego para a cidade 
2. Primeiro Seminário (primeiras manifestações da sociedade) 
3. Pesquisas e Levantamentos 

a. Coletar dados primários (pesquisas de campo) 
b. Coletar dados secundários (documentos disponíveis PMVV, PDTU 

RMGV,etc.) 
4. Instrumentalização da Análise 

a. Preparação dos dados para simulação da rede atual (base viária, infraestrutura, 
redes de transporte, aspectos urbanos e territoriais) 

b. Simulação da rede atual 
5. Análise dos Problemas 

a. Diagnóstico - sistematizar diagnóstico por temas (infraestrutura, sistema de 
transporte, etc.); 

b. Prognóstico – construção de cenários no horizonte de 10 anos, associando à 
política urbana municipal (Agenda XXI, PDM); 

6. Segundo Seminário (apresentação à sociedade do diagnóstico) 
a. Exposição para a sociedade dos resultados dos levantamentos e análises, 

incluindo a análise da consulta pública, podendo incluir diretrizes e 
proposições iniciais, visando avaliar a receptividade da sociedade e os conflitos 
de interesse entre os agentes sociais) 

7. Entrega do Relatório do Diagnóstico e Prognóstico 
 
7.1.3 ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO DA DEMANDA E DIRETRIZES 

PARA A MELHORIA DA OFERTA 
1. Concepção de Propostas 

a. Consolidação das primeiras soluções, propostas, diretrizes e ações 
2. Análise das Propostas e Soluções 

a. Análise das intervenções e das redes propostas 
b. Simulação de rede com as propostas 

3. Terceiro Seminário (apresentar e acolher propostas de gestão da demanda) 
a. Ouvir as ponderações dos agentes sociais sobre as propostas e cenário 

simulado; 
4. Entrega do Relatório do Plano de Gestão da Demanda e Diretrizes para Melhoria 

da Oferta 
 
7.1.4 PLANO DE MELHORIA DA OFERTA 

1. Concepção de Propostas 
2. Análise das Propostas e Soluções 

a. Análise das intervenções e das redes propostas 
b. Simulação de rede com as propostas 

3. Quarto Seminário (apresentar e acolher propostas de melhoria da oferta) 
a. Ouvir as ponderações dos agentes sociais sobre as propostas e cenário 

simulado; 
4. Entrega do Relatório do Plano de Melhoria da Oferta 

 
7.1.5 PLANO DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO 
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1. Entrega do Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento 
a. Cronograma físico-financeiro dos projetos e ações 
b. Proposta para o Observatório da Mobilidade Urbana 
c. Indicação de nova legislação para instituição do Plano e dos ajustes nas 

legislações existentes. 
 
7.1.6 RELATÓRIO FINAL 

1. Consolidação do Relatório Final 
2. Confecção do caderno síntese. 
3. Apresentação do PlanMob e minuta de Lei para a sociedade (Quinto Seminário) 

 
 
7.2 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DO OBJE TO  
 

O prazo de vigência do contrato é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses a partir da data da Ordem de 
Serviço. 

 
7.3 CRONOGRAMA 
 

Et. Descrição Produtos Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Plano de Trabalho e 
Comunicação 

Plano de Trabalho e Comunicação             

2 Diagnóstico e 
Prognóstico 

Relatório de Diagnóstico e 
Prognóstico 

            

2.1 Zoneamento Proposto Zoneamento de tráfego             
2.2 Primeiro Seminário Primeiro Seminário             

2.3 
Pesquisas e 
Levantamentos 

Relatório de pesquisas e matriz OD             

2.4 
Instrumentalização da 
Análise e simulação 

             

2.5  Diagn. e Prógnóst.ico              
2.6 Segundo Seminário Segundo Seminário             

2.7 Entrega do Relatório 
Relatório de Diagnóstico e 
Prognóstico 

            

3 Plano de Gestão da 
Dem. e Dir. Oferta 

Plano de Gestão da Dem. e Dir. 
Oferta 

            

3.1 Concepção de Propostas              

3.2 
Análise das Propostas e 
simulações 

             

3.3 Terceiro Seminário Terceiro Seminário             

3.4 Entrega do Relatório 
Plano de Gestão da Dem. e Dir. 
Oferta 

            

4 Plano de Melhoria da 
Oferta 

Plano de Melhoria da Oferta             

4.1 Concepção de Propostas              

4.2 
Análise das Propostas e 
simulações 

             

4.3 Quarto Seminário Quarto Seminário             
4.4 Entrega do Relatório Plano de Melhoria da Oferta             

5 
Plano de Implant., 
Gestão e Monit. 

Plano de Implant., Gestão e Monit.             

6 
Relatório Final e 
Seminário de entrega 

Relatório Final, Caderno Síntese, 
Mapas, Banco de Dados, Minuta de 
Lei e último seminário. 
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7.4 ENTREGAS E VALORES CORRESPONDENTES 
 

Item Produto % do Valor 
do Contrato Mês 

1 Plano de Trabalho e Comunicação aprovado 2% 1º 

2 
Zoneamento de Tráfego Proposto e primeiro seminário 
realizado 

5% 2º 

3 
Relatório com a base de dados das pesquisas e 
levantamentos e arquivos correspondentes em mídia 
eletrônica. 

28% 3º 

4 
Relatório de Diagnóstico e Prognóstico e segundo 
seminário realizado. 

10% 4º 

5 
Plano de Gestão da Demanda e Diretrizes de Melhoria da 
Oferta entregue e terceiro seminário realizado 

12,5% 6º 

6 
Plano de Melhoria da Oferta entregue e quarto seminário 
realizado. 

12,5% 9º 

7 Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento entregue 10% 11º 

8 
Relatório Final e Caderno Síntese e Minuta de Projeto de 
Lei entregues e Seminário de entrega do plano realizado. 

20% 12º 

 
 
8. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
Todos os produtos previstos no contrato, exceto o Caderno Síntese Final, deverão ser 
fornecidos em cinco vias impressas e em meio eletrônico, compatível com os softwares 
utilizados pela Contratante. 
 
A Contratante deverá, no prazo máximo de 7 (sete) dias, aprovar o relatório ou solicitar 
alterações ao Contratado, que terá 7 (sete) dias para fazer as devidas correções. 
 
O Relatório Final deverá ser apresentado com formatação que possibilite sua imediata 
impressão. 
 
Os serviços constantes deste Termo de Referência deverão ser apresentados em forma  
de relatórios técnicos, conforme descritos abaixo:  
 
 -  A Contratada deverá apresentar para cada produto, um relatório final, em cinco  

vias impressas, e em meio digital. Os mapas deverão ser elaborados com  
ferramentas de desenho vetorial, formato DWG, plotados em três vias,  
em papel sulfite, padrão ABNT. Quaisquer outros desenhos deverão ser  
apresentados no formato analógico e digital.  

 
 -  As propostas da rede viária e de transporte deverão ser acompanhadas, para  

cada intervenção proposta, de estimativa de custo elaborada de acordo com a  
referência SINAPI/SICRO, e quando esta não for aplicável, por planilha 
praticada pelo DNIT ou pelo DER-ES.  
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 -  Todos os produtos deverão seguir especificações e formatos determinados  
pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, e serão apresentados em três copias 
impressas e em mídia eletrônica.  

 
 - Os serviços deverão ser executados em estreita cooperação e coordenação  

pela Contratante Além de reuniões periódicas, deverão ser apresentados  
pela Contratada, relatórios intermediários - Relatórios Parciais que facilitem a  
decisão para as etapas subsequentes.  

 
Deverá ser editada 1 (uma) revista técnica (Caderno Síntese) em linguagem jornalística, de 
forma a facilitar o seu manuseio e compreensão por público não especializado na área de 
mobilidade. A revista deverá abordar: 
 
(I) a situação vigente da circulação urbana na época de sua execução no município de Vila 
Velha; 
(II) o conjunto de medidas para os anos-horizontes de 2016, 2020 e 2030.  
 
A revista deverá conter aproximadamente de 80 (oitenta) a 100 (cem) páginas, com  
tiragem de 500 exemplares. 
 
 
9. PROPRIEDADE DOS ESTUDOS 
 
Toda a documentação técnica elaborada pela Contratada será de propriedade exclusiva da 
Prefeitura de Vila Velha. 
 
 
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.1  Da empresa 
 
a) A LICITANTE deverá apresentar prova de inscrição ou registro, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU da localidade da sede da proponente. 
 
b) Indicação pela licitante do(s) Responsável(eis) Técnico(s), integrante(s) de seu quadro 
permanente até a data prevista para entrega dos documentos, que deverá(ão) constar 
necessariamente em sua Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou 
CAU, para participar(em) da execução do objeto da licitação. 
 
c) É exigido para o profissional indicado as seguintes características: 

• Graduação mínima: ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA E URBANISMO 
• Especialização ou mestrado: ÁREA DE TRANSPORTES 

 
10.2  Do Profissional Responsável Técnico 
 
O Responsável Técnico que desempenhará a função de Coordenador, indicado pela empresa 
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para participar da execução do objeto da presente licitação, deverá ser detentor de atestado(s) 
de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os 
serviços foram executados, de acordo com as atribuições profissionais, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, CAT, expedidas por este Conselho, que 
comprove(m) ter o profissional executado para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 
privada, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes: 
 
a) Experiência em elaboração de Planos de transporte coletivo urbano integrado. 
b) Experiência em elaboração de Planos de trânsito urbano de veículos motorizados 
e não motorizados. 
 
Nota: É permitido o somatório de Atestados. 
 
10.2.1. A Comprovação da existência do profissional no quadro funcional da empresa deverá 
ser feita através de: 
a)  Cópia da Carteira de Trabalho; ou  
b) Contrato social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial no caso de sócio; 
ou 
c) Contrato de prestação de serviços, devidamente registrado no cartório de registro de 
títulos e documentos; ou 
d) Evidenciada na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU. 
 
11 – DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 
 
A licitante deverá demonstrar quando da assinatura do contrato, a equipe técnica mínima, que 
deverá ser composta por no mínimo, os seguintes profissionais: 
 
* Especialista na área de planejamento de transportes: Graduação: Engenharia; 
Experiência em desenvolvimento de estudos e projetos de sistemas de transporte público 
urbano. 

* Especialista na área de planejamento urbano: Graduação mínima: Arquitetura e 
Urbanismo; Experiência em desenvolvimento de projetos de urbanismo integrados a projetos 
de transportes;  

* Especialista em processos participativos: Graduação mínima: Ciências Sociais ou 
Pedagogia ou Psicologia ou Serviço Social; Experiência em desenvolvimento de trabalhos 
com processo participativo de gestão urbana; 

* Especialista em projetos viários: Graduação mínima: Engenharia Civil ou Arquitetura e 
Urbanismo - Experiência em elaboração de projetos geométricos viários;  

* Especialista em geoprocessamento: Graduação mínima: Geografia ou Engenharia ou 
Geologia - Experiência em elaboração de trabalhos de geoprocessamento.  
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11.1 – Condições gerais para atendimento da Equipe Técnica: 
 
• A equipe mínima apresentada pela empresa proponente deverá ter experiência em 
trabalhos técnicos compatíveis com o objeto da presente licitação, comprovada mediante a 
apresentação da sua formação através de diplomas (cópia autenticada), comprovação de sua 
experiência por meio de cópias autenticada de contratos de trabalhos ou evidenciada na 
carteira de trabalho. 
 
 
• Quando da assinatura do Contrato, deverá ser entregue planilha (Anexo II) de todos os 
profissionais que compõem a equipe mínima e a relação de atestados dos profissionais.  
• Todos os profissionais elencados na equipe técnica mínima deverão fazer parte do quadro 
técnico da empresa licitante na data da assinatura do contrato, comprovação que se fará com a 
apresentação da cópia da Carteira de Trabalho ou no caso de sócio, através do contrato social 
da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial. 
• Para os profissionais relacionados na equipe técnica como autônomo contratado, serão 
necessárias as devidas comprovações através de apresentação do contrato de trabalho; 
• A substituição de membros das equipes técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos, 
somente poderá ser feita por profissionais com a comprovação das mesmas características e 
experiência e com a aprovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Mobilidade. 
• Não será permitido o acúmulo de funções por qualquer profissional e para qualquer 
função. 
 
 

12 – DA PREVISÃO DE CONSÓRCIO 

 

• Poderão também participar desta licitação empresas constituídas em consórcio desde que 
atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei 8.666/93, que deverão ser comprovadas no 
momento da habilitação jurídica; 

• Na hipótese de utilização das prerrogativas para consórcio, a LICITANTE deverá 
apresentar atestados que comprovem a experiência anterior das empresas consorciadas, de 
acordo com a parcela de serviços a elas atribuída; 

• No caso de consórcio, a empresa deverá apresentar o instrumento público ou particular de 
compromisso de constituição de consórcio, devidamente registrado, subscrito por todas as 
participantes, na forma da legislação aplicável juntamente com a documentação exigida para 
fins de credenciamento. 

• A comprovação de Capital Social Registrado e Integralizado deverá ser acrescida de 30% 
(trinta por cento, conforme art. 33, III da Lei 8.666/93. 

• Indicação da empresa líder, obrigatoriamente aquela que apresente o maior dos Capitais 
Social/Patrimônio Líquido ou aquela que possua maior parcela de participação das empresas 
consorciadas, sendo a responsável principal perante a Contratante, e que deverá ter poderes 
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expressos para representar o consórcio em todas as fases do procedimento licitatório e da 
execução contratual, até o término de sua vigência. 

• Compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, ou, sob 
qualquer forma modificada, sem prévia anuência da Contratante; 

• Compromisso, se for opção do consórcio, de constituir Sociedade de Propósito Específico 
(SPE), que sucederá o consórcio posteriormente à contratação do consórcio pela Contratante; 

 

• Compromisso de que a duração do consórcio (caso seja ele o vencedor) será compatível 
com a vigência do contrato e até o encerramento das obrigações contratadas. 

• O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso estabelecido no contrato. 

• Fica impedida a participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou 
isoladamente, conforme inciso IV do artigo 33, da Lei 8.666/93; 
 
 
13. INFRA-ESTRUTURA 
 
A executora dos trabalhos deverá contar, no mínimo: 
• Estrutura de apoio em Vila Velha (caso tenha sede fora da Grande Vitória); 
• Equipe técnica alocada em Vila Velha, com poder de decisão; 
• Equipamentos e softwares necessários para o desenvolvimento dos estudos, incluindo o 
software de modelagem e simulação virtual de rede; 
• Condições financeiras para arcar com os investimentos necessários para o desenvolvimento 
do objeto contratado. 
 
 
14. FISCALIZAÇÃO 
 
A Contratante designará a equipe técnica de acompanhamento como responsável pela 
supervisão de todos os trabalhos da contratada e ainda pelo acesso às informações necessárias 
aos mesmos, bem como, por todos os contatos e agilizações de providências junto aos demais 
órgãos públicos que vierem a ser necessários aos trabalhos. 
 
O coordenador geral do grupo de acompanhamento será o responsável pelo ateste das 
medições e notas fiscais das etapas dos serviços prestados, após ouvido o grupo de 
acompanhamento, que avaliará e aprovará os serviços prestados. 
 
A contratante será responsável por todas as interações formais do núcleo do projeto com os 
órgãos públicos e outros segmentos da sociedade civil envolvidos diretamente com o 
desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Edital. 
 
A contratada deverá substituir qualquer membro de sua equipe, seja por motivo técnico ou 
disciplinar, sempre que solicitado pelo Grupo de Acompanhamento. 
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Todos os trabalhos serão supervisionados pela Contratante, com poderes para verificar se os 
serviços especificados estão sendo executados de acordo com o previsto, analisar e intervir, 
para melhorar os estudos. 
 
A Contratante poderá solicitar à Contratada que proceda a substituição de membro(s) de sua 
equipe técnica, bem como reforçar a mesma, caso necessário. 
 
A Contratante efetuará reuniões ao longo do desenvolvimento dos estudos: 
• No momento da emissão da Ordem de Serviço: reunião para informação detalhada sobre o 
escopo de cada etapa; 
• Acompanhamento dos estudos: no mínimo uma reunião quinzenal; 
• Recebimento dos produtos por etapas: reunião que antecederá ao seminário de apresentação 
para o corpo técnico da Prefeitura de Vila Velha; 
• Recebimento ao final de cada etapa: após os seminários previstos e efetivação de 
modificações/complementações solicitadas pela Contratante; 
• Recebimento final dos estudos envolvendo todas as etapas. 
 
 
15. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A medição dos serviços será realizada de acordo com as etapas efetivamente concluídas, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA. 
 
 
16. DOS PAGAMENTOS 
 
Os valores devidos serão pagos conforme cronograma de entrega dos produtos pela 
Contratada e, após conferência e aceite pela comissão de acompanhamento dos trabalhos 
relativos a cada etapa entregue. 
 
O ateste da Nota Fiscal será feito pelo coordenador da comissão de acompanhamento da 
elaboração do PlanMob, após aprovação dos demais membros. 
 
As notas fiscais deverão ser pagas em até 30 dias após a apresentação. 
 
A Contratada deverá apresentar cada Nota Fiscal diretamente à SEMDU – Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, que encaminhará ao grupo de 
acompanhamento, que após a análise e aprovação dos serviços executados, encaminhará à 
Secretaria de Finanças para as providências do pagamento devido. 
 
 
17. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
A PROPOSTA COMERCIAL deverá ter validade mínima de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de sua apresentação ao Protocolo. 
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18. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
O processo licitatório deverá avaliar as propostas com base no critério de menor preço. 
 
Será considerado excessivo o valor global proposto superior a R$ 2.239.868,00 (dois milhões, 
duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais), valor autorizado para a 
contratação decorrente deste certame. Deverão estar inclusos no valor da proposta, os custos 
de BDI. 
 
Serão considerados preços inexeqüíveis os valores que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato. 
 
Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal, 
inclusive este, caso apresentado. 
 
A CPL, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não 
afetem o seu conteúdo. 
 
 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1 – Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 
 
19.2 – Não prestar, sob as penas da Lei, informações a terceiros sobre a natureza ou 
andamento dos serviços contratados, nem divulgar, por intermédio de qualquer meio de 
comunicação, dados ou informes relativos aos serviços executados e a documentação 
envolvida, mediante prévia expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
19.3 – Responsabilizar-se pela guarda dos documentos que lhe forem entregues, sendo que o 
extravio implicará em reembolso à CONTRATANTE do custo de nova confecção; 
 
19.4 – Arcar com todas as despesas relativas à remuneração do pessoal necessárias à eficiente 
execução dos serviços contratados, assumindo e atendendo prontamente os encargos 
trabalhistas e da Previdência Social, bem como o pagamento de quaisquer adicionais que 
sejam ou venham a ser devidos aos seus empregados, sendo, para todos os efeitos legais e 
contratuais, única e exclusiva da empregadora, não cabendo à CONTRATANTE nenhum ônus 
trabalhista ou previdenciário, quer administrativo ou judicial; 
 
19.5 – Aceitar os métodos e processos de acompanhamento dos serviços adotados pela 
CONTRATANTE. 
 
19.6 – Fornecer os recursos humanos, técnicos e materiais necessários à execução dos 
serviços. 
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19.7 – Aceitar e acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços 
previstos. 
 
19.8 – Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que 
causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto contratado.  
 
19.9 – Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio e 
expresso consentimento da CONTRATANTE. 
 
19.10 – Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem 
o prévio consentimento da CONTRATANTE. 
 
19.11 – Manter durante toda a execução do Contrato as condições e a documentação exigida 
na contratação. 
 
19.12 – Registrar-se no CREA-ES ou CAU na modalidade correspondente ao tipo de trabalho 
desta contratação, bem como, providenciar a devida ART ou RRT dos serviços que serão 
prestados. 
 
 
20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
20.1 – Emitir, após o término de cada Produto, os termos de “Aceitação”, “Não Aceitação” ou 
de “Rejeição”, configurando-se a execução ou não dos objetivos propostos para cada fase, em 
até 7 (sete) dias a contar da data de apresentação do respectivo relatório à CONTRATANTE; 
 
20.2 – Fornecer as informações necessárias à elaboração dos trabalhos; 
 
20.3 – Deliberar sob os casos omissos ou não previstos neste Contrato. 
 
20.4 – Acompanhar os serviços executados pela CONTRATADA, responsabilizando-se pela 
correção e o aceite dos mesmos.  
 
20.5 – Julgar se o eventual atraso na execução dos serviços encontra-se motivado por “Caso 
Fortuito ou de Força Maior”. 
 
 
21. DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes desta contratação, 
poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas à CONTRATADA, conforme dispuser o 
Edital, as sanções determinadas no Decreto Municipal nº 192/2014. 
 
 
22. SUBCONTRATAÇÕES 
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22.1 – Sem prejuízo das responsabilidades previstas neste Contrato, a CONTRATADA poderá 
subcontratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao objeto do contrato, mediante anuência prévia e expressa da 
CONTRATANTE. 
 
22.2 – A CONTRATADA desde já tem ciência de que todos os contratos a serem por ela 
firmados com terceiros não tornam a CONTRATANTE co-responsável com a 
CONTRATADA de modo que qualquer compromisso constante daqueles contratos não será 
objeto de envolvimento ou de solução pela CONTRATANTE, correndo os mesmos 
exclusivamente por conta e risco da CONTRATADA. 
 
22.3 – Não haverá qualquer espécie de vínculo empregatício entre os empregados da 
CONTRATADA ou de suas subcontratadas e a CONTRATANTE, sendo que esta condição 
deverá estar expressa nos subcontratos constituídos pela CONTRATADA. 
 
 
23. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade de Vila 
Velha correrão a conta da seguinte dotação: 
 
Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade 
Unidade Orçamentária: 15.04 - Mobilidade Urbana 
Programa: 26.0782.2700.3.096 – Elaboração e Implantação do Plano de Mobilidade Urbana. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria 
Fonte: (NR 229) – Fonte 001 – Tesouro – R$ 263.268,00 
 (NR 230) – Fonte 002 – Convênio União – R$ 1.976.600,00 
 
 
24. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1 – Todos os estudos técnicos decorrentes da elaboração do Plano de Mobilidade de Vila 
Velha, incluindo-se originais, cópias de tabelas, plantas, mapas, outras figuras ilustrativas e 
demais documentos de qualquer natureza, objeto desta contratação, serão de propriedade 
exclusiva da CONTRATANTE. 
 
24.2 – As partes deverão manter entendimentos, sempre por escrito, ressalvados os casos 
determinados pela urgência que poderão ser tratados verbalmente, devendo, no entanto, ser 
confirmados por meio de correspondência, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
 
24.2.1 – As correspondências entre as partes deverão ter sempre o “DE ACORDO” da outra 
parte. 
 
24.2.2 – As correspondências sobre a execução do objeto contratual deverão ser dirigidas 
ao(s) coordenador(es) da CONTRATANTE, nele identificado(s). 
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24.3 – Os documentos assinados pelos representantes legais das partes passam a ser aplicáveis 
à este Contrato. 
 
24.4 – Qualquer omissão ou tolerância das partes contratantes, ao exigir o estrito cumprimento 
dos termos deste Contrato, ao exercer prerrogativas dele decorrentes, ou ainda, a concordância 
com o atraso no cumprimento das obrigações da parte inadimplente, não valerá como 
precedente ou novação e não constituirá renúncia, nem afetará o direito de exercê-las a 
qualquer tempo, assegurado pela legislação vigente. 
 
24.5 – A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes do seu quadro técnico 
especializado realizem pessoal e diretamente os serviços objeto deste Contrato, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE. 
 
24.6 – Se a CONTRATANTE verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos serviços não 
permitirá a sua realização nos prazos previstos, por culpa da CONTRATADA, poderá exigir 
desta o emprego de mais mão-de-obra, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o 
atraso e permitir a conclusão dos serviços na data prevista, sem que isto, no entanto, implique 
na alteração dos preços contratuais. 
 
 

Vila Velha, 30 de outubro de 2015.  
 

 
 

__________________________________ 
Viviane Papotti 

Assessoria Técnica – SEMDU/Mobilidade 
 
 
 

__________________________________ 
Giancarlo Bissa Marchezi 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – SEMDU/Mobilidade 
 
 

DECLARAÇÃO 
Aprovo o conteúdo do Termo de Referência elaborado pelos servidores Viviane Papotti e 
Giancarlo Bissa Marchezi, lotados na Assessoria do Gabinete/Mobilidade. 
 

Vila Velha, 30 de outubro de 2015. 
 
 

__________________________________ 
Ana Márcia Erler 

Secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade 
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Anexo I 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 
Eu, ___________________________________________________, portador do RG 
___________, CPF ________________, residente à 
_________________________________________________, cidade/UF 
______________________________, profissão _________________________, estado civil 
___________________, convocado (a) para admissão/contratação da equipe de elaboração do 
Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade de Vila Velha, na função de 
_______________________________ ciente do disposto no Edital de Convocação 
nº___________, sou integrante da equipe (mínima ou complementar)    _____ 
que desenvolverá os trabalhos e comprometo-me a executar, a serviço da Licitante, os serviços 
objeto desta Licitação para o qual fui contratado, no prazo previsto no mesmo Edital. 
 

 
 

Vila Velha, _____ de ________________de_______. 

  

 

 

 
_______________________________________ 

Contratado  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade 

 

Termo de Referência – Elaboração do Plano de Mobilidade e Acessibilidade – PlanMob – Ver 11 
PMVV/SEMDU 

40/40

Anexo II 
PLANILHA EQUIPE / ATESTADOS 

 

 

EQUIPE 
COMPLEMENTAR Nome 

Número do 
registro 

profissional 

Comprovação de 
Experiência 

Especialista na área de 
planejamento de 
transportes 

   

Especialista na área de 
planejamento urbano    

Especialista em 
processos participativos    

Especialista em projetos 
viários    

Especialista em 
geoprocessamento    

TOTAL   
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