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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019-PMC
OBJETO: OUTORGA DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE RECEPÇÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE
VEÍCULOS APREENDIDOS E/OU REMOVIDOS POR INFRAÇÃO(ÕES) AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E
DEMAIS PERTINENTE, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS.
TIPO: MENOR TARIFA FINAL AGREGADA.
REGIMENTO: Leis Federais nºs. 8.666 de 21/06/1993 e 8.987/1995 e demais alterações posteriores.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: até às 14:00hs do dia 15 (quinze)
de Abril de 2019, na sala de reuniões do Departamento de Compras da Secretaria da Administração.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou pelo telefone (0xx47) 3365 9500.

Camboriú, 25 de Fevereiro de 2019.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

JAIR GRINGS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019-PMC
O Município de Camboriú, Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Administração, torna público para
conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Licitação Pública, na modalidade de Concorrência, tipo MENOR
TARIFA FINAL AGREGADA, para outorga da Concessão de Serviços Públicos de Recepção, Transporte e Guarda de
veículos Apreendidos e/ou Removidos, por infração(ões) ao Código de Trânsito Brasileiro ou outras Leis, de
conformidade com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 8987/95, bem como as normas prescritas na Lei
Municipal nº. 2.045/2009, e demais condições deste Edital.
Se nos dias supracitados não houver expediente, a habilitação prévia e a abertura dos envelopes referentes a esta
licitação, serão realizadas no primeiro dia útil que se seguir, nos mesmos horários e prazos.
Os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão recebidos até 14:00hs do dia 15 (quinze) de Abril de 2019, na
Sala de Reuniões do Depto de Compras, e serão abertos no mesmo dia as 14:00hs e no mesmo local.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Camboriú – no Depto. de Compras,da Secretaria
da Administração sito a Rua: Getulio Vargas, 77 Centro ou pelo Fone/Fax (047) 3365 9500-Ramal-9525.
1 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação, a Concessão de Serviços Públicos de Recepção, Transporte e Guarda
de Veículos Apreendidos e/ou Removidos, por motivos de infração ao Código de Trânsito Brasileiro e demais
legislações em vigor, em que a concessionária deverá alocar ou dispor, às suas expensas equipamentos de guinchos
especiais para o transporte de veículos automotores diversos, exceto ônibus, caminhões com capacidade de carga
acima de 4.000 toneladas e respectivas carrocerias/carretas, bem como de imóvel(is) para o funcionamento do Pátio
para a guarda dos veículos, com espaço e condição adequada ao Termo de Referencia.
2 - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS
2.1 - É parte integrante do presente Edital:
2.1.1 Minuta do Termo de Concessão;
2.1.2 Termo de Referência; e
2.1.3 Todos os Anexos.
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Serão admitidas a participar desta licitação, somente pessoas jurídicas legalmente constituídas, cujo objeto social
conste da similaridade no ramo pertinente ao objeto licitado e desde que comprovem habilitação jurídica, regularidade
fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, inadmitindo-se a qualquer forma de consórcio.
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
4.1 - A participação do processo dar-se-á pela apresentação, até hora e data definidas neste Edital, de 02 (dois)
envelopes opacos, lacrados, cada um deles contendo a identificação do proponente, trazendo na sua parte fronteiriça a
seguinte identificação:
4.1.1 - No envelope nº. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
CONCORRÊNCIA 001/2019-PMC
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
4.1.2 - No envelope nº. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA 001/2019-PMC
PROPOSTA COMERCIAL
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
5 - DA HABILITAÇÃO
5.1 - Com base no capítulo anterior, obedecendo a forma e ao prazo previsto para a entrega dos envelopes, serão
estes documentos, em uma única via, a serem apresentados, preferencialmente, em formado 210 x 297mm.,
encadernados com lombada, garras ou grampos, ou mola espiral; com capa descrevendo a razão social, o nº da
Licitação e seu objeto resumido; índice dos documentos com as páginas correspondentes enumeradas de 1/n a n/n, na
seqüência a seguir, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame pertinente, a serem apresentados num
único envelope, e nas condições a saber:
5.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
5.1.1.1 - Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
5.1.1.2 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado, com sua última alteração e
consolidação, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, ou
5.1.1.3 - Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, com identificação da diretoria
em exercício, ou
5.1.1.4 - 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 exigir.
5.1.1.4.1: No Ato Constitutivo da empresa licitante, deverá estar comprovado, dentre seus os objetivos sociais a
atividade que autorize legalmente a exploração de serviços de reboque, guincho de veiculo automotor – 5229-0/02
e serviços de estacionamento de veículos e parque para estacionamento para veículos – 5223-1/0.
5.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.1.2.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
5.1.2.2- Prova de regularidade para com:
5.1.2.2.1 A Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais conjunta com a Certidão
Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão
Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014);
5.1.2.2.2 A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda
Estadual);
5.1.2.2.3 A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda
Municipal).
5.1.2.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio
de 1990;
5.1.2.2.5 CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”(NR).
5.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
5.1.3.1 – Certidão da Corregedoria Geral da Justiça, indicando o número de Cartórios de Distribuidores, Partidores de
Protestos, Falência, Concordata e Penhora, existentes na Comarca, sede da empresa proponente;
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5.1.3.2 - Certidões da empresa proponente e dos sócios (no que couber), expedidas pelos Distribuidores e Cartórios de
Protestos, Falências, Concordata e Penhora, da sede da empresa (indicados pela certidão solicitada no subitem
5.1.3.1, deste edital), dentro do período dos últimos 60 (sessenta) dias antecedentes à da data fixada para a abertura
dos envelopes - "HABILITAÇÃO" - ou que esteja dentro da validade, conforme expressa na própria certidão. Para as
empresas de Sociedade Anônima, as certidões deste item deverão ser da pessoa jurídica, dos seus diretores e sócios
que tenham representação jurídica da sociedade, sendo que, para as pessoas físicas não aplica a exigência de
certidão de falência ou concordata.
5.1.3.3 – Demonstração Financeira, conforme Anexo II, comprovando ser detentora da seguinte situação
financeira:
Ativo Circulante
Liquidez Corrente = ------------------------ = igual ou superior a 1,00.
Passivo Circulante
Passivo Exigível+ passivo Circulante
Endividamento = ---------------------------- = igual ou inferior a 0,40.
Ativo Total;

5.1.5 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1.5.1 - Relação explícita e declaração formal da disponibilidade de no mínimo o que abaixo se enuncia para a
recepção e o transporte dos veículos apreendidos:
5.1.5.1.1 – Que a empresa disponha - 2 (dois) caminhões tipo guincho com plataforma hidráulica deslizante 5,5 metros,
- 1 (um) caminhão tipo guincho com torre e capacidade de arrasto 30 toneladas, dentro das especificações mínimas
exigidas no Termo de Referencia.
5.1.5.3 Relação explícita e declaração formal de disponibilidade, ou em até 60 (sessenta) dias da assinatura do
futuro Contrato, de no mínimo os que abaixo se enunciam para os serviços outorgados para a administração e
guarda dos veículos apreendidos:
5.1.5.2.1 – A área total prevista para o depósito de veículos será de no mínimo 5.000 m² (cinco mil) metros quadrados,
podendo ser expandida de acordo com a demanda,cercado em todo o seu perímetro, com pavimento nivelado,
localizado no Município de Camboriú, não mais de 10 (dez) quilômetros da prefeitura, tudo devidamente
comprovado através da apresentação da matrícula do imóvel em nome da empresa, ou de proposta de locação
anual ou superior, além de fotografia aérea recente do local confirmando a localização e as condições do
imóvel. Caso seja caracterizada mais de uma matrícula (mais de um imóvel) para atender o exigido, é
necessário apresentar croqui com todas as confrontações para assegurar interdependência dos imóveis entre
si, caracterizando um só pátio (todo cercado);
5.1.5.3.2 – Software para gerenciamento de veículos estacionados com, no mínimo os seguintes atributos: Ambiente
operacional compatível com Windows (ou outro sistema operacional de nível igual ou superior); Registro de remoções,
entrada, permanência e liberação de veículos; Controle de serviços complementares (imagens, por exemplo);
Relatórios gerenciais diversos; Integração com o Sistema do CIASC ou outro compatível com o DETRAN-SC; Análise
de permanência do veículo; Registro interno de transações realizadas; Cadastro e determinação do perfil do usuário
para controle de acessos; Controle de execução de operações especiais; Consultas diversas; Possibilidade de
armazenamento das imagens de veículos e locais de autuação; Emissão automática de formulários e guias de
recolhimento. A comprovação se dará por apresentação de original de catálogo do fabricante do software compatível
com todas as exigências;
5.1.5.3.3 - O pátio deverá estar localizado dentro do Município de Camboriú.
5.1.5.3.3.1. O pátio deverá estar localizado em região cujo acesso seja possibilitado por vias em condições adequadas
para o tráfego de automóveis.
5.1.5.3.3.2 O pátio deverá possuir identificação visível na entrada, informando que presta serviço para a Prefeitura
Municipal de Camboriú.
5.2 - Todos os documentos exigidos no subitem 5.1, deverão estar com prazo de validade em vigor na data prevista
para a abertura dos envelopes "HABILITAÇÃO". As Certidões ou Atestados sem a indicação do prazo de validade e
os que não são constados desta exigibilidade no Edital, serão considerados para esta Licitação, válidos por 06 (seis)
meses, contados da sua emissão, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia,
previsto no art. 4° da Lei de Introdução do Código Civil.
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5.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser acondicionados em envelopes lacrados de modo a
preservar a sua inviolabilidade.
5.4 – FORA DOS ENVELOPES, deverá ser entregue a carta de credenciamento do representante legal da proponente
para a presente licitação, em papel timbrado da empresa, com a indicação do nome e cargo do agente legal
autorizador, no caso do representante não ser pessoa integrante da Diretoria, podendo utilizar o modelo do “Anexo III”.
5.4.1 - Considera-se como representante legal, qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante apresentação
dos seguintes documentos: procuração pública, ou documento expedido pela proponente, com assinatura devidamente
identificada e reconhecida por cartório, sendo que, ambos os documentos deverão outorgar expressamente, poderes
que o autorize o portador representar a licitante e tomar por ela todas e quaisquer deliberações atinentes a esta
licitação.
5.5 - Os documentos exigidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente, por funcionário do departamento de Compras e Licitações da
municipalidade ou mediante publicação em órgão da imprensa oficial, não sendo aceitas cópias ilegíveis, documentos
cujas datas estejam rasuradas, sendo que a Comissão de Licitação se reserva no direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessária sua apresentação para dirimir qualquer dúvida
decorrente do presente processo licitatório.
5.6 - Não será habilitada, a empresa que:
5.6.1 - faltar com algum documento exigido neste edital.
5.6.2 - tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório em outras administrações públicas,
devidamente comprovado mediante documento expresso e assinado por autoridade competente, ou ainda,
demonstrado em contrato celebrado com esta Administração Pública.
5.6.3 - por qualquer razão, esteja declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou.
5.6.4 - Não apresente condições jurídicas e fiscais, econômico-financeiras ou técnicas, para atender ao objeto da
presente licitação.
5.6.5 - Eventualmente, tenha faltado, de forma relevante, com alguma condição legal ou editalícia, devidamente
justificada pela Comissão de Licitação, ou que prejudique a boa interpretação e aos princípios constitucionais e
o
licitatórios, na escolha da proposta mais vantajosa para a administração, nos termo do art. 3 da Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
5.6.6 – deixe de apresentar até hora e data, conforme previstas neste Edital, a documentação exigida para a
Habilitação; e
5.6.7 – participe em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
5.7 – Declaração Art. 7, inciso XXXIII da CF, podendo ser utilizado o modelo “Anexo VI”, declarando que a licitante
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República federativa do Brasil, de 1988, conforme
prescreve o inciso V do art. 27 da lei 8.666/1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999.
5.8 – Declaração de Idoneidade, comprovando que a licitante não tenha sido declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública, podendo ser utilizado o modelo “Anexo IV”.
5.9 – Declaração emitida pelo licitante atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento a LDO (pagamento,
a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado
de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência
técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente), podendo utilizar o modelo do “Anexo
VII”
5.10 – As Certidões negativas de débito fiscal e trabalhista poderão ser fornecidas, mediante documentação obtida via
Internet (on-line), e suas validades ficarão condicionadas à apresentação sob a forma original impressa (sem ser
cópia), e que esta forma de comprovação (via internet), esteja prevista em regulamentação própria, do órgão
declarante.
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5.11 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da
licitante com número do CNPJ-MF e endereço respectivo, observando que:
5.11.1 se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
5.11.2 se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e
5.11.3 se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados em
nome da matriz e da filial, simultaneamente;
5.11.3.1 serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
5.12 – É Obrigatória a apresentação dos Anexos II, IV, VI e VII, descritos neste edital, que deverão constar do
Envelope da Documentação, sob pena de Inabilitação da Empresa.
5.13 – O Termo de Renuncia é opcional, podendo utilizar o modelo do “Anexo V”.
6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PLANILHAS DE CUSTOS
6.1 - O proponente deverá apresentar, conforme Modelo do presente Edital (Anexo I), em duas vias datilografadas ou
digitadas, com linguagem clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas,
os que abaixo seguem:
6.1.1 - Proposta em espécie (R$ - real), para cobrança de tarifa sobre cada remoção (TR) de veículo automotor e
motocicleta, exceto ônibus e carretas, valor este que não poderá exceder a R$ 98,90(noventa e oito reais e
noventa centavos).
6.1.2 - Proposta em espécie (R$ - real), para cobrança de tarifa, sobre cada diária (TD) de veículo automotor e
motocicleta, exceto ônibus e carretas, guardados no PVA - Pátio de Veículos Apreendidos, valor este que não
poderá exceder a R$ 16,48 (dezesseis reais e quarenta e oito centavos).
6.1.3 - Proposição de repasse mensal ao Município CONCEDENTE, no valor correspondente a 10%(dez por
cento) das tarifas arrecadadas no período, a ser recolhido junto á Tesouraria da Prefeitura Municipal de
Camboriú, no prazo de 7 (sete) dias úteis, contados do período mensal correspondente.
6.1.4 - Planilha de Custos em separado para cada Tarifa (TR e TD), contendo detalhadamente todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, administração, alocação de
equipamentos e ferramental, locação e/ou obras, qualquer despesa acessória e/ou necessária que venham a compor o
quadro de despesas e/ou investimentos diretamente ligados, bem como os lucros.
6.1.5 – Proposição de Prazo de início dos serviços de remoção, não superior a 60 (sessenta) dias, incluindo o
compromisso de colocar, neste mesmo prazo, em pronta disponibilidade e funcionamento, toda a estrutura operacional
constante dos subitens 5.1.4.3, 5.1.4.4 e 5.1.4.3, do presente Edital.
6.16 – O serviço deverá ser prestado conforme exigências do Termo de Referência.

7 – DO PROCEDIMENTO E FLUXO DO JULGAMENTO
7.1 - Os trabalhos da Comissão de Licitação seguirão os seguintes trâmites:
7.1.1 - O recebimento dos envelopes - 01 e 02 - contendo os documentos e as propostas, respectivamente, será feito
no dia, hora e local, previstos no preâmbulo deste Edital.
7.1.2 - A entrega dos envelopes será feita junto à Comissão de Licitação, pelo representante de cada licitante,
obrigatoriamente, até a data e hora indicadas neste Edital não sendo permitido o recebimento posterior de qualquer
documento.
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7.1.3 - Não serão aceitos os envelopes em desacordo com o estabelecido neste Edital, sendo, automaticamente,
excluídos da presente licitação.
7.1.4 - Concluído o recebimento dos envelopes, terá início a abertura dos mesmos, que será dividida em duas fases.
7.1.5 - A primeira fase constituirá na abertura dos envelopes nº. 01, contendo a Documentação de Habilitação, que
será conferida, examinada e rubricada pela Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes
presentes.
7.1.6 - A licitante que não apresentar, integralmente, os documentos previstos no item 5, deste Edital, apresentá-los
com vícios, defeitos ou fora do prazo de validade, será inabilitada, sendo devolvido, fechado, o envelope nº. 02
(Proposta Comercial), tal como fora recebido.
7.1.7 - Após o exame detalhado da documentação e, não havendo qualquer intenção de recursos expresso em ata por
parte de quaisquer dos licitantes presentes, a Comissão de Licitação dará segmento e início a segunda fase, com a
abertura dos envelopes nº. 02.
7.1.8 - Caso haja licitante inabilitada que manifeste interesse em interpor recurso, a Comissão de Licitação
interromperá os trabalhos, lavrando ata da reunião da fase de habilitação, a qual será assinada pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes.
7.1.8.1 - Julgados os recursos interpostos, as licitantes habilitadas serão notificadas via oficial expressa, do seu
resultado, e convocadas a comparecerem em outra data, a fim de participarem da segunda fase.
7.1.8.2 - Após o julgamento da habilitação, será informada a data e hora para a abertura do envelope de nº. 02
(Proposta Comercial), segunda fase do processo licitatório.
7.1.9 - A segunda fase constituirá na abertura dos envelopes nº. 02, contendo as Propostas Comerciais, que serão
conferidas, examinadas e rubricadas pela Comissão de Licitação.
7.1.10 - As propostas e a documentação, que as acompanham, tornar-se-ão propriedades do Município de Camboriú.
7.1.11 - Havendo interposição de recurso, observar-se-á o prazo definido no Art. 109, da Lei nº. 8.666/1993 e demais
alterações.
7.1.12 - O relatório de Julgamento da Comissão de Licitação será adjudicado e submetido à homologação da
autoridade superior.
7.1.13 – Nos termos da Lei Federal nº 8666/93, de 21.6.93 e demais alterações posteriores, serão desclassificados os
licitantes que apresentarem tarifas manifestamente inexeqüíveis e irrisórias ou de valor igual a zero.
7.1.14 – Julgados, pela Comissão, as Propostas Comerciais, o resultado será publicado no Mural da Prefeitura
Municipal de Camboriú com comunicação via carta AR expressa ou por fax.
8 - DAS PETIÇÕES RECURSAIS
8.1 - Os recursos deverão ser interpostos, mediante petição encaminhada à Comissão de Licitação, pelo representante
legal do requerente, protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Camboriú, devendo constar no corpo do
envelope:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
CONCORRÊNCIA 01/2019-PMC
RECURSO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
8.2 – Serão aceitos os recursos enviados via fax, telex, internet (email), correio ou outra forma.
8.3 – Sob pena de o recurso não ser apreciado, a petição deverá constar:
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8.3.1 Razão Social, endereço e CNPJ-MF da empresa;
8.3.2 Descrição sucinta e clara das razões que o faz interpor o recurso;
8.3.3 Fundamento legal.
9 - DO JULGAMENTO
9.1 - O julgamento das propostas ocorrerá após a sua abertura ou em data posterior, a critério da Comissão de
Licitação.
9.2 – Para efeitos de julgamento desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que compreende a todos os serviços, objeto do
edital, ou seja, desde a recepção, transporte e a guarda dos veículos, a Comissão de Licitação levará em
consideração, a proposta que apresentar a “Menor Tarifa Final Agregada” (TF), que resultará da seguinte fórmula:
TF = TR + TD x 20, onde:
TF: Tarifa Final Agregada;
TR: Tarifa de Remoção proposta (conforme preconiza o item 6.1.1)
TD: Tarifa da Diária proposta (conforme preconiza o item 6.1.2)
9.3 - A classificação dos proponentes dar-se-á pela ordem crescente das “Tarifas Finais Agregadas” (TF).
9.4 - Havendo empate de preços, haverá sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
9.5 - Após a análise das propostas, será desclassificado - com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93 - a
proposta do licitante que:
9.5.1 não atender às exigências contidas nesta Licitação; e
9.5.2 apresentar valor excessivo ou com valor da Tarifa Final superior ao limite estabelecido, ou manifestamente
inexeqüível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrado 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.
9.6 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de
Licitação poderá fixar às licitantes o prazo legal de 08 (oito) dias úteis (art. 48, §3º da Lei 8.666/93), para apresentação
de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.
9.7 - Da reunião da análise e julgamento das propostas pela Comissão será lavrada a respectiva ata.
9.8 – Não se admitirá proposta com qualquer tipo de erro.
9.9 - A proposta de tarifa terá validade de 60 dias, contados da sua data.
10 - DAS IMPUGNAÇÕES
10.1 - Qualquer licitante poderá impugnar (art. 41, §2º da Lei nº. 8666/93) perante a Comissão de Licitação os termos
do presente Edital, qualquer falha ou irregularidade que no seu entendimento possa provocar vício no processo
licitatório, até 02 (dois) dias anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes de habilitação.
10.2 - As impugnações apresentadas serão julgadas pela Comissão, obedecendo ao que dispõe a Lei 8.666/93.
11 - DO REPASSE AO PODER CONCEDENTE
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11.1 - A empresa CONCESSIONÁRIA deverá repassar mensalmente, ao Município CONCEDENTE, o valor
correspondente a 10%(dez por cento) das tarifas arrecadadas no período, a ser recolhido junto a tesouraria da
Prefeitura Municipal de Camboriú no prazo de 7(sete) dias úteis, contados do período mensal correspondente, caso
assim não proceda estará sujeita as penalidades contratuais e/ou caducidade da concessão.
12 – DOS PRAZOS
12.1 - A adjudicada, após a convocação, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, para a assinatura do Contrato, sob
pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções ou penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e
deste Edital.
12.2 - O Município de Camboriú, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da homologação da vencedora,
salvo eventuais situações imprevistas, fará a convocação da adjudicada, para assinar o Contrato.
12.3 - A vigência da outorga da presente concessão será de 05 (cinco)anos, a contar da assinatura do Termo de
Concessão, prorrogáveis sucessivamente por iguais períodos e nos limites da lei, desde que não haja manifestação
contrária e expressa do Executivo Municipal, com antecedência de 60 (sessenta) dias da extinção.
13 - DAS PENALIDADES
13.1 - Os casos de penalidades e suas conseqüências estão previstos na cláusula oitava da minuta do contrato em
anexo.
14 - DA RESCISÃO
14.1 - Constituem motivos para a rescisão unilateral da Concessão, os casos especificados no subitem 6.1.4 da minuta
do contrato em apenso.
15 - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
15.1 - São deveres e obrigações da Concessionária:
15.1.1 - Permitir em qualquer época que o Poder Concedente fiscalize as condições dos serviços público concedidos,
formulando as exigências necessárias à eficaz execução dos mesmos, cabendo à Concessionária facilitar a atuação da
fiscalização e prestando colaboração plena, especialmente quanto ao acesso à documentos relativos ao faturamento
da empresa.
15.1.2 - Zelar pela boa disciplina de seus empregados, mantendo-os em serviço devidamente uniformizados e com
identificação. Todos plenamente capacitados a executarem suas funções, afastando imediatamente aqueles que o
Município entender inidôneos, desidiosos ou que não se adaptem ao trabalho.
15.1.3 – Apresentar, sempre ao início de cada etapa mensal, relatório contendo nome do pessoal operacional e
especializado que está em atividade junto aos serviços, objeto Contratual, acompanhado das cópias dos
respectivos registros de empregados e dos comprovantes de pagamento regular das remunerações salariais,
bem como da comprovação de regularidade geral perante o INSS e FGTS, sob pena de impossibilidade de
permanência junto aos serviços contratados, sem prejuízo nas penas contratuais e caducidade, por justa
causa.
15.1.4 - Não permitir que haja subcontratação, cessão, transferência, arrendamento, ou qualquer outra forma de
repasse à terceiros, o objeto do presente Edital ou mesmo fracionamento do objeto, sem que o poder Concedente o
permita.
15.1.5 - Aceitar os acréscimos que o Município tiver de impor em virtude do aumento da demanda, ou desde que o
interesse público assim os exigir.
15.1.6 - Adquirir, por sua conta exclusiva o necessário no que tange aos quantitativos de impressos, veículos,
equipamentos, pessoal e outros afins, destinados aos serviços públicos concedidos, bem como ao adequado
funcionamento da estrutura organizacional.
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15.1.7 – Assegurar que o PVA (Pátio de Veículos Apreendidos) funcione nas condições e no local proposto, sob pena
de caducidade do contrato.
15.1.8 - Constituir sede ou filial nesta cidade, no prazo de 60(sessenta) dias, contados da assinatura do contrato.
15.1.9 - Repassar mensalmente ao Poder Concedente, o valor correspondente a 10%(dez por cento) das tarifas
arrecadadas no período, a ser recolhido junto a tesouraria da Prefeitura Municipal de Camboriú, no prazo de 7(sete)
dias úteis, contados do período mensal correspondente.
15.1.10 - Prestar contas da gestão dos serviços anualmente ao concedente e aos usuários, quando for solicitado.
15.1.11 - Assumir por sua conta e encargo todas as despesas com a contratação de pessoal, inclusive recolhimentos
previdenciários, fiscais, trabalhistas e tributários, regidas pelas disposições legais específicas, não se estabelecendo,
sob qualquer hipótese, relação entre os terceiros contratados pela Concessionária e o Poder Concedente.
15.1.12 - Publicar, anualmente, o balancete financeiro, prestando conta da atividade relativa à presente Concessão.
15.1.13 - Prestar os serviços de conformidade com o previsto neste Edital e no Termo de Concessão.
15.1.14 – Comprovar mensalmente o recolhimento regular dos valores relativos á parcela de ISS – Imposto Sobre o
Serviço de qualquer natureza, devido ao Município de Camboriú, através das guias e recolhimento do mês
anterior.
15.1.15 - Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),
leis sociais, administração, equipamentos e ferramental, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada, com relação á presente Concessão, objeto do Contrato.
15.1.16 - Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao Município de
Camboriú e/ou a terceiros, em decorrência dos serviços concedidos, respondendo por si, seus empregados e preposto.
15.1.17 - Seguir as melhores normas aprovadas e/ou recomendadas, no que concerne a materiais e mão de obra,
especialmente as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
15.1.18 – No caso de execução de obras para a implantação do imóvel destinado a guarda dos veículos, apresentar
ao Poder Concedente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da assinatura do contrato a ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica - relativa ao objeto contratado, sob pena de suspensão do início dos
serviços, sem prejuízo nas respectivas penas contratuais e rescisórias.
15.1.19 – Apesar de expressa a subcontratação em todo ou em parte do objeto da presente licitação, deverá a
concessionária assumir, total e exclusivamente a responsabilidade pelos serviços, eventualmente, subcontratados,
como se os tivesse executados.
15.1.20 - Participar ou comunicar à fiscalização do Poder Concedente, a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa atrasar ou impedir qualquer obrigação contratual comunicando por escrito e dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados da sua ocorrência.
15.1.21 – Manter ou aumentar para a perfeita execução dos serviços concedidos, durante todo o contrato o efetivo de
pessoal, equipamentos e capacidade ocupacional do imóvel que atenda suficientemente a demanda operacional, em
relação a proposta apresentada para atender a documentação exigida no subitem 5.1.4.3.1 e 5.1.4.4.1 do Edital de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2019-PMC.
15.1.21.1 – Caso a Concessionária não estiver cumprindo com a demanda operacional exigida pelo Poder
Concedente, este, em parceria com a Polícia Militar, poderão exigir o acréscimo de efetivo pessoal para atender
com tranqüilidade o aumento na demanda de transporte e guarda de veículos, inclusive com aumento da área
de pátio adequados à necessidade que poderá ser inclusive sazonal devido a temporada de verão, providência
esta, que a deverá ser tomada em até 3(três) dias úteis, contados da data da comunicação expressa, sob penas
de multa, ou até a Caducidade contratual.
15.1.22 - Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes aos serviços prestados por terceiros, não
cabendo ao Poder concedente, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos junto aos mesmos;
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15.1.23 - Operar como uma organização completa e independente, prestando serviço público adequado e dentro das
normas técnicas;
15.1.24 – Permitir, a qualquer hora do dia ou da noite, a mais ampla e completa fiscalização por parte de preposto do
Poder Concedente ou terceiros previamente por ele indicado, devendo prestar as informações e esclarecimentos
solicitados por escrito.
15.1.25 - Cumprir, durante o contrato, todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes, sendo
responsável por prejuízos decorrentes a que houver dado causa.
15.1.26 - designar preposto categorizado para comandar as ações de liderança acompanhamento dos serviços se for
o caso, servindo, inclusive, de elo entre as partes;
15.1.27 – Prestar, com eficiência, todo o controle de entrada e saída dos veículos apreendidos, registrando-os através
de programa de informática, ficando estas informações de livre acesso da fiscalização do Poder Concedente, a
qualquer hora do dia de da noite.
16 - DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE
16.1 - Incumbem ao Poder Concedente, independentemente de outras atribuições previstas neste Edital, as que
seguem:
16.1.1 - Intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstas em Lei e no Termo de Concessão.
16.1.2 - Extinguir a concessão nos casos previstos em lei e no Termo de Concessão.
16.1.3 - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares das cláusulas contratuais do Termo de Concessão.
16.1.4 - Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que
serão cientificados para as providências a serem tomadas.
16.1.5 – Providenciar os leilões dos veículos apreendidos há mais de 90 (noventa) dias, conforme art. 328 do
Código de Trânsito Brasileiro.
16.1.6 – Por ser uma Concessão de serviço público, portanto, de caráter e competência exclusiva do município que
transfere mediante este processo licitatório ao melhor licitante caberá ao Poder Concedente impedir que outros, na
circunscrição municipal prestem os mesmos serviços de forma clandestina ou mesmo autorizada pela municipalidade
sob qualquer outra modalidade, mas que seja considerada compatível com a atividade de transporte e guarda em pátio
de veículos automotores apreendidos pelo Poder Público.
16.1.7 – Do valor recebido em hasta pública, deverão ser deduzidos do valor arrecadado, o montante da dívida relativa
a multas, tributos e encargos legais e posterior valor pertinente à tarifa de remoção e diárias de estadia no PVA (Pátio
de Veículos Apreendidos).
16.1.8 – Assegurar o cumprimento dos procedimentos dispostos no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do
CONTRAN, especialmente a N. 53.
17 – DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL
17.1 - A empresa concessionária deverá cumprir o seguinte procedimento operacional:
17.1.1 Receber o chamado telefônico ou por rádio do agente de trânsito credenciado previamente;
17.1.2 Deslocar o guincho até o local indicado;
17.1.3 Emitir a GRV (Guia de Recolhimento de Veículo);
17.1.4 Receber o veículo e fixar o mesmo no guincho;
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17.1.5 Transportar o veículo até o PVA (Pátio de Veículos Apreendidos);
17.1.6 Entregar o veículo no PVA;
17.1.7 Fotografar/filmar o veículo atestando a condição de chegada;
17.1.8 Cadastrar/registrar o veículo em função dos dados e dos documentos/chaves, se for o caso;
17.1.9 Guardar o veículo em condições condizentes até a liberação ou leilão;
17.1.10 Passados noventa dias de guarda dos veículos, comunicar ao Poder concedente, das providências para o
leilão;
17.1.11 Caso, antes do prazo acima, receber documento da CIRETRAN, Polícia Militar ou Prefeitura Municipal –
conforme competência estabelecida em Convênio – que libere o veículo, após quitadas as tarifas de remoção e estadia
inerentes ao mesmo e diante do documento que identifique o proprietário, providenciará a entrega do veículo
condicionada à assinatura do Termo de Recebimento.
17.2 - A empresa concessionária deverá dispor, no mínimo, dos seguintes dispositivos, buscando um atendimento
digno à população:
17.2.1 Sala VIP para espera do contribuinte provida com ar condicionado;
17.2.2 Escritório fechado para a administração do sistema;
17.2.3 Guichê para pagamentos das tarifas inerentes ao sistema;
17.2.4 Iluminação do pátio;
17.2.5 Controle ininterrupto (24 hs por dia, 7 dias por semana);
17.2.6 Pessoal identificado com crachá;
17.2.7 Pessoal de serviços operacionais uniformizados;
17.2.8 Veículos utilizados na remoção (guincho) padronizados e identificados.
18 - DAS TARIFAS E REVISÕES
18.1 - A Concessionária não poderá praticar tarifas superiores às fixadas originalmente na sua proposta, as quais
poderão sofrer revisões, sempre que houver comprovado desequilíbrio econômico-financeiro entre os encargos de
operação e a sua retribuição.
18.1.1 - A Concessionária, quando julgar necessária, solicitará a revisão do preço público da tarifa em defasagem e,
para isto, deverá encaminhar demonstrativo, através de planilhas de custos dos insumos, serviços e demais, em
relação aos originalmente firmados, para que o Município faça as devidas análises e, se for o caso, conceder a
alteração por Decreto do Poder Executivo Municipal.
19 - DAS SIGLAS E DEFINIÇÕES
19.1 - Para esta Licitação e/ou futura contratação, as siglas ficarão definidas da forma seguinte:
PVA - Pátio de Veículos Apreendidos;
GRV - Guia de Recolhimento de Veículo
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
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CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
CRS do FGTS - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
CND – Certidão Negativa de Débito;
PMC - Prefeitura Municipal de Camboriú – SC.
TR – Tarifa de Remoção de veículo automotor e motocicleta, exceto ônibus e carretas, até o PVA;
TD – Tarifa de Guarda de veículo automotor e motocicleta, exceto ônibus e carretas, guardados no PVA ; e
PVA - Pátio de Veículos Apreendidos.
19.2 - Para esta Licitação e/ou futura contratação, define-se como:
Licitante: Empresa que se propõe a participar da Licitação, mediante manifesto interesse ou aquisição do edital, como
Competidor;
Proponente: Empresa que se propõe a fornecer ou prestar serviços, objeto do Edital.
Poder Concedente: Administração Pública que contrata, sob a forma de execução indireta, para Outorga de
Concessão para exploração de serviços públicos.
Concessionária: Empresa outorgada por Órgão Público para prestação de serviços públicos, mediante contrato de
Concessão.
Fiscalização: Projetistas, técnicos, Comissões, ou Propostos credenciados, designados para o acompanhamento dos
serviços públicos, obras e fornecimentos.
20 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DISPOSIÇÕES
20.1 - A vencedora desta licitação deverá aceitar as condições especificadas neste Edital.
20.2 - Por atos da Comissão e do Município, cabem:
20.2.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Rescisão do Contrato;
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
20.2.1.1 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item anterior, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto, eficácia suspensiva
aos demais recursos.
20.2.1.2 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
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20.2.1.3 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
20.2.1.4 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre, sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
20.3 - Fica reservado à Prefeita Municipal de Camboriú, o direito de revogar ou anular a presente licitação antes da
assinatura do Contrato sem que caiba reclamações ou pedido de indenização, por parte da licitante.
20.4 - Após o julgamento da presente licitação e homologado o serviço, será, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
convocado o vencedor, para a respectiva assinatura do Contrato.
20.5 - Jamais será motivo para inabilitação ou desclassificação de licitante, a falta de alguma condição do edital, de
forma inexpressiva e que não prejudique a boa interpretação, aos direitos iguais e aos princípios legais da escolha da
melhor proposta, a exemplo do descumprimento da exigência de duas vias da proposta ou outras de interesse
funcional burocrático, previstas nesta licitação.
20.6 - As multas aplicadas à Concessionária, a critério do Município de Camboriú, poderão ser incluídas no Repasse da
Remuneração mensal e serem cobradas diretamente.
20.7 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, no prazo previsto no subitem 12.2,
deste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas
no Art. 81 da Lei que rege o presente processo licitatório, exceto aquela convocada nos termos do art. 64, § 2º
da mesma lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto ao prazo e preço.
20.7.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, (art.64, §1º da Lei nº. 8.666/93) por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Poder concedente.
20.8 - O conteúdo do presente Edital, bem como os elementos nele referidos, especificações, Documentos de
Habilitação, Documentos Técnicos e Financeiros, Proposta Comercial, Planilha de Custos, Relação
Quantitativa, etc., farão parte integrante do futuro ajuste contratual, independente de transcrição.
20.9 - A participação nesta licitação implica por parte das licitantes na aceitação, em caráter irretratável, de todos os
termos do edital (art. 41 caput Lei nº. 8.666/93).
20.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, com base na Lei que rege o presente Edital.
20.11 - Ultrapassada a fase da habilitação, a licitante somente poderá ser desqualificada por motivos relacionados com
a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e/ou qualificação econômico-financeira, ou em razão de
fatos supervenientes, e só conhecidos após o julgamento.
20.12 - É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
20.13 - Quando da assinatura do contrato de Concessão, a Futura Concessionária deverá apresentar as provas de
regularidade fiscal, bem como de regularidade com o INSS e FGTS, caso solicitado pelo Concessionário, sob pena de
perda de direito a contratação.
20.14 - As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas diretamente aos representantes legais das licitantes
mediante fax simile, principalmente, quanto a:
a - habilitação ou inabilitação da licitante;
b - julgamento das propostas;
c - resultado de recurso porventura interposto; e
Rua Getulio Vargas ,77 Centro – Camboriú – SC CEP 88340-00 Tel: (47) 3365-9500

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
d - resultado de julgamento desta Licitação;
20.15 - É facultado ao Município de Camboriú, quando a convocada não assinar o ajuste contratual no prazo e
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto às tarifas atualizadas, ou
revogar esta licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
20.16 - Quaisquer esclarecimentos adicionais a este Edital, poderão ser objetos de consultas endereçadas à Prefeitura
Municipal de Camboriú, no prazo de até 02(dois) dias anteriores em relação à data prevista para a abertura das
propostas, pelo fone/fax (0---47) 3365 9500 - Ramal 9525, ou no endereço acima indicado, em dias úteis e horários
das 13:00h às 19:00h, os quais serão respondidos, via expressa mediante fax simile através de Carta Circular para
todos os concorrentes, pela Comissão Permanente de Licitação, sendo que estes esclarecimentos adicionais não serão
considerados como motivo para qualquer prorrogação das datas estabelecidas neste Edital.
20.17 - A juízo da Comissão de Licitação, não serão motivos para alteração do edital ou acatamento à impugnação
pelas licitantes, pequenas falhas ou especificações que não prejudiquem a boa interpretação ou até mesmo aos
princípios fundamentais e legais da escolha da melhor proposta, a exemplo do descumprimento da exigência de duas
vias da proposta ou outras de interesse funcional burocrático, previstas nesta licitação.
21 - DO FORO
21.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Edital e do futuro contrato, será competente o Foro da Comarca de
Camboriú - SC, com renúncia aos demais.
Camboriú, 25 de Fevereiro de 2019.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

JAIR GRINGS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
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ANEXO I
CONCORRENCIA 01/2019-PMC
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TIMBRADO PRÓPRIO DA EMPRESA (com razão social, endereço, telefone e CNPJ)
PROPOSTA COMERCIAL
A FIRMA(razão social) .................................................. CNPJ nº. ..................., com endereço á Rua ................
..............................., Bairro .................., na cidade de ..................................., Estado de ....................., através de seu
responsável, sr. ......................................,
CPF nº...................., vem pela presente apresentar sua proposta comercial
para a prestação dos Serviços Públicos de Recepção, transporte e guarda de veículos apreendidos e/ou removidos nos termos do Edital de Concorrência Pública nº. 01/2019-PMC, como segue:
a-) Proposta de tarifa para cada remoção (TR) de veículo até o PVA (Pátio de Veículos Apreendidos):
TR = R$......... (..........reais).
b-) Proposta de tarifa sobre cada diária (TD) de veículo guardado no PVA (Pátio de Veículos Apreendidos):
TD = R$......... (..........reais).
c-) Tarifa Final Agregada (TF)
TF = TR + TD x 20, onde:
TF: Tarifa Final Agregada;
TR: Tarifa de Remoção proposta
TD: Tarifa da Diária proposta
TF =..... + (..)X 20
TF = R$..........(......
Validade da Proposta: 60 dias.
Período da Concessão: 5 anos.

Camboriú, .........de .................de 2019.

assinatura do responsávelCarimbo e Nome da Firma
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ANEXO II
CONCORRENCIA 01/2019-PMC
CAPACIDADE FINANCEIRA

...................................................(representante legal) e .............................................................(contador), infra
assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa
licitante,................................................
.....(Razão Social).
Esses índices foram obtidos no último exercício social, do ano de ..............
Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitante ou futura contratada, nos comprometemos
a apresentar as comprovações das demonstrações financeiras (inclusive determinados pela legislação em vigor).
AS DEMONSTRAÇÕES SÃO AS SEGUINTES:
Ativo Circulante
Liquidez Corrente = ------------------------ = igual ou superior a 1,00.
Passivo Circulante
Passivo Exigível
Endividamento = ---------------------------- = igual ou inferior a 0,40.
Ativo Total;
Local e data
..............................................
sócios ou representante legal da licitante (assinatura)
Nome:..........................................
..............................................
Contador (assinatura)
Nome:.........................................
Nº do Registro no Conselho....................
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ANEXO III
CONCORRENCIA 01/2019-PMC
MODELO – CREDENCIAMENTO
(FORA DOS ENVELOPES)

Por este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa ......................................................................., para
participar da licitação acima referenciada, neste evento representada por (nome/identidade/CPF)
................................................................................................................................. ou procuração anexa, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular
propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de
interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local/Data

_____________________________________
Carimbo e Assinatura

OBS.: Documentos a serem apresentados:
(1) em caso de firma individual, o registro comercial;
(2) nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);
(3) em se tratando de pessoa física, a apresentação da cédula de identidade.
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ANEXO IV
CONCORRENCIA 01/2019-PMC
DECLARAÇÃO

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, cidade
_______________, estado ________________________, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de
participar de licitação da Administração.
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes
impeditivos de sua habilitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cidade ________, __ de _______ de 2019

Nome e carimbo
Cargo
RG
Licitante
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ANEXO V
TERMO DE RENUNCIA
CONCORRÊNCIA 001/2019 - PMC

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e
sob as penas impostas pela Lei nº 8666/93 de 21 de Junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não
pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar,
renunciando assim , expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência,
com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes
habilitados.

Camboriú, ______ de _________ de 2019.

__________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

_____________________________________,
(nome
da
empresa),
com
sede
na
________________________________ (endereço da empresa), CNPJ ____________________________, por seu
representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso
XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es)
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Em ____ de_______________ de 2019.

______________________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa
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ANEXO VII
CONCORRENCIA 01/2019-PMC

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

___________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________________ com sede na _______________________________ (endereço da
empresa), licitante no certame acima destacado, promovido por essa Prefeitura Municipal de Camboriú.

A empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento a LDO (pagamento, a qualquer título, a
empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente),
Camboriú (SC), ___ de ______________ de 2019.

_____________________________
Assinatura do Representante
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ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE
REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO POR ABANDONO
OU POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
1.

Objeto:

Concessão de outorga onerosa dos serviços públicos de administração, remoção, transporte,
guarda, depósito e venda de veículos retirados das vias públicas municipais de Camboriú, por
abandono ou por infração ao Código de Trânsito Brasileiro e demais leis vigentes, bem como
serviço de implantação, operação e gerenciamento de pátio destinado à guarda de veículos,
administração por software, preparação, planejamento, avaliação técnica, organização e apoio ao
Poder Público para realização de leilões de veículos, pelo período de 5 (cinco) anos, prorrogáveis por
igual período a critério da Concedente; tudo em conformidade com o disposto nas Leis Federais nº.
8.666/93 e 8.987/95, bem como nas normas prescritas na Lei Municipal nº. 2.045/2009, no que
couber, e em especial pelo constante no Edital, anexos, contrato e suas consequentes alterações.
2.

Justificativa:

2.1. O número de veículos abandonados na via pública, bem como, as infrações àlegislação de trânsito
cuja competência, segundo o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, compete ao município
fiscalizar, vem aumentando consideravelmente, numa média de 2.770 veículos/ano nos últimos 5 anos,
sendo imprescindível a manutenção de local apropriado para a guarda e depósito de veículos retirados de
circulação, para que não se interrompa a fiscalização de trânsito, tão importante para a segurança e
manutenção da ordem na vias públicas do município;
2.2. Importante destacar que os veículos abandonados na via pública podem acumular água e servir de
criadouros de mosquitos, abrigar ratos, escorpiões e insetos, gerando problemas de saúde pública, bem
como, propiciar condições para que marginais e andarilhos passem a usá-los como local de esconderijo,
moradia e consumo de drogas, causando mal estar e medo aos transeuntes.
2.3. A solução do problema demandaria um volumoso investimento por parte do município para
construção ou aluguel de instalações para servir de pátios para remoção e guarda dos veículos, bem
como treinamento de pessoal, implantação de softwares e outras adequações necessárias para o
desenvolvimento desse trabalho.
2.4. Considerando a falta de estrutura, recursos materiais e humanos por parte do município para
desenvolver com eficiência e qualidade esse trabalho, a alternativa é buscar no mercado empresas com
estrutura física, capacidade administrativa e operacional, com expertise para essa atividade, e que tenha
poder de investimento e capacidade de dar conta da demanda de serviços.
2.5. A contratação de empresa especializada em serviços de remoção, depósito e guarda de veículos
removidos ou apreendidos não gerará nenhum ônus ao erário, posto que os proprietários dos veículos
originários de medidas administrativas e abandono arcarão com as despesas quando forem recuperar
seus veículos removidos, conforme o §1º do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, ou ainda essas
despesas poderão ser supridas pelos arrematantes e pelos valores apurados em alienação dos veículos.
2.6. A implantação do serviço contribuirá para o aumento da arrecadação de receita nos seguintes
aspectos:
a) repasse da outorga da concessão para o município;
b) aumento na arrecadação do IPVA e multas decorrentes de infração administrativas de competência do
município;
c) aumento na arrecadação do ISS, geração de emprego, etc.
2.7. A CONCESSÃO, nos termos da Lei Federal n° 8.987/95 para contratação do serviço de remoção,
vistoria, guarda, liberação, cobrança de tarifas, gestão, manutenção de serviços de comunicação,
atividades relacionadas a leilão e conservação dos veículos, apresenta-se como adequada para solução
do problema.
3.
3.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Aspectos Gerais dos Serviços
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3.1.1. Os serviços serão executados quando houver acionamento das autoridades competentes ou
funcionário nomeado pela administração municipal.
3.1.2. O serviço de remoção, depósito e guarda de veículos automotores, outros tracionados, serão
prestados de forma ininterrupta por 24 (vinte e quatro) horas por dia nos 7 (sete) dias da semana inclusive
nos feriados.
3.1.3. Os dias e horários de atendimento no pátio para restituição dos veículos aos proprietários
deverão ser efetuados das 08:00h as 17:00h em dias úteis, com intervalo de almoço das 11:30h as 13:00
hs.
3.1.4. A remoção, conhecida também como guinchamento ou rebocamento, é a retirada e o
deslocamento do veículo do local em que se encontra para o local em que ficará depositado.
3.1.5. O processo de remoção será feito de forma a preservar o objeto do transporte, logo, a evitar
quaisquer danos ao veículo.
3.1.6. A Guarda é a vigilância exercida sobre o veículo no lugar em que estará depositado, objetivandose a preservação de suas características, peças e acessórios, até sua destinação final.
3.1.7. O depósito, costumeiramente confundido com a guarda, consiste na colocação do veículo em
local adequado, nos termos exigidos pelo edital.
3.1.8.

É prevista a média de aproximadamente 62 (sessenta e dois) remoções mensais.

3.1.9. A concentração e a constância da demanda ao longo do período de 24 horas do dia são: 50% no
período das 06:00h as 18:00h e 50% no período das 18:01h até 05:59h.
3.1.10. É estimado que 39% da frota aprendida administrativamente é resgatada nos primeiros 5 dias;
23% é resgatada entre 6 e 30 dias; 1% é resgatada entre 31 e 60 dias e o restante é levado à leilão.
3.1.11. O tempo médio de permanência do veículo guincho no local da apreensão é de 15 (quinze)
minutos e o tempo médio de liberação dos veículos no pátio é de 30 (trinta) minutos.
3.1.12. Não haverá isenções para os serviços prestados.

3.2.

Especificações dos serviços

3.2.1. A CONCESSIONÁRIA receberá todo e qualquer veículo, assim classificados no artigo 96
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código de Transito Brasileiro) e suas alterações
posteriores, quando devidamente apreendidos, removidos ou retirados de circulação pelos
agentes da Autoridade de Trânsito, exceto aqueles de tração animal;
3.2.2. O veículo será removido pela CONCESSIONÁRIA e recepcionado no pátio por funcionário
devidamente identificado e treinado e, se necessário, tirando fotografias.
3.2.3.

O veículo removido receberá vistoria, que deverá abranger, no mínimo, os seguintes elementos:

3.2.3.1. Número ou Denominação da Unidade Autuadora;
3.2.3.2. Data;
3.2.3.3. Número do Boletim de Ocorrência e/ou Inquérito Policial;
3.2.3.4. Características (marca, modelo, ano fab / mod, placa, etc);
3.2.3.5. Quilometragem;
3.2.3.6. Veículo andando quando acionada ignição (quando disponível);
3.2.3.7. Estado geral da lataria;
3.2.3.8. Estado geral de vidros;
3.2.3.9. Estado geral dos bancos;
3.2.3.10.Estado dos pneus;
3.2.3.11.Possui rodas;
3.2.3.12.Possui estepe;
3.2.3.13.Existência de motor e caixa de câmbio;
3.2.3.14.Possui Equipamentos Obrigatórios (chave de rodas/triângulo);
3.2.3.15.Aparelhos de som e/ ou imagem;
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3.2.3.16.Possui retrovisores;
3.2.3.17.Possui Extintor de incêndio;
3.2.3.18.Faróis e Lanternas íntegros;
3.2.3.19.Observações e divergências;
3.2.3.20.Identificação do autuador que lavrou auto de vistoria e do guincheiro responsável pela remoção;
3.2.4. Todo e qualquer veículo será depositado no pátio da CONCESSIONÁRIA, devendo ser
acondicionado de forma a ser prontamente identificado tão logo seja necessário.
3.2.5. Os veículos pesados e de grande porte serão depositados em vagas compatíveis com as suas
dimensões.
3.2.6. O eventual manuseio de veículos no pátio após o depósito do veículo ou tracionado apreendido
será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a qual deverá ter equipamentos apropriados para
tanto.
3.2.7. Quaisquer danos ou avarias que ocorram nos veículos sob sua guarda e que estejam no devido
local do depósito serão de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, garantido à Administração
o direito de regresso por eventuais prejuízos perante terceiros que tiver de indenizar.
3.2.8.

Todos os documentos deverão estar assinados e elaborados em formulário próprio.

3.2.9. Cobrar tarifa que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade, que deverá ser revista
quando houver alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômicofinanceiro ou quando houver criação, alteração ou extinção de qualquer tributo, exceto com
relação ao Imposto de Renda, cujo valor da aludida tarifa será fixado por meio de ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal;
3.2.10. A liberação de veículo ocorrerá somente para os seus proprietários ou procuradores,
mediante a regularização do motivo da apreensão e remoção devidamente comprovada;
3.2.11. A Empresa Concessionária sujeitar-se-á a inspeções realizadas pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal, Diretor de Departamento Municipal de Trânsito, Comandante da Organização
Policial Militar local, Chefe da CITRAN ou alguém por essas autoridades designado, a fim de
verificar o cumprimento dos dispositivos previstos neste Diploma Legal.
3.2.12. A CONCESSIONÁRIA repassar, mensalmente, ao Município Concedente, o valor
correspondente a 10% (dez por cento) das tarifas arrecadadas no período, através de Documento
de Arrecadação Municipal - DAM, no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados do período mensal
correspondente, sob as penas contratuais e/ou caducidade da concessão.
3.2.12.1.No ato do repasse da remuneração prevista no subitem 3.2.12. deverá ser apresentado,
relatório financeiro devidamente assinado pelo responsável, contendo todos os lançamentos de
receitas, que justifiquem e comprovem o percentual a recolher aos cofres da Tesouraria do
Município Concedente.
3.2.13. A CONCESSIONÁRIA deverá ainda:
3.2.13.1.Zelar pela boa disciplina de seus empregados, mantendo-os em serviço, uniformizados,
identificados e plenamente capacitados a executarem suas funções, afastando, imediatamente,
aqueles que o Município entender inidôneos, desidiosos ou de qualquer outra forma, ao não se
adaptarem ao trabalho.
3.2.13.2.Apresentar ao Poder Concedente, sempre que for solicitado, cópias das guias de
recolhimento das parcelas do ISS (Imposto Sobre Serviços) da empresa, referentes aos serviços,
objeto do contrato, sobre períodos anteriores à notificação.
3.2.13.3.Aceitar acréscimos que o Poder Concedente determinar, no que tange as ampliações de
capacidade demandada, para o bem da continuidade dos serviços públicos.
3.2.13.4.Constituir sede ou filial nesta cidade, no prazo de 60 (sessenta) dias,contados da
assinatura do contrato.
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3.2.13.5.Prestar contas anualmente, ou quando for solicitado, da gestão dos serviços à
concedente e/ou usuários, nos termos do presente termo.
3.2.13.6.Assumir por sua conta e encargo, todas as despesas com a contratação de pessoal,
inclusive recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas e tributários, regidas pelas
disposições de direito privado, não se estabelecendo em qualquer hipótese relação entre os
contratados pela Concessionária e o Poder Concedente.
3.2.13.7.Publicar, anualmente, balancete financeiro, prestando conta de suas atividades
concernentes à Concessão.
3.2.13.8.Prestar informações expressas ou verbais da gestão do serviço, no prazo estipulado,
quando e/ou como solicitado pelo Poder Concedente e/ou pela CITRAN.
3.2.13.9.Arcar com todas as taxas, encargos, ônus e despesas relativas aos materiais, mão de
obra e equipamentos, a serem empregados na prestação dos serviços concedidos.
3.2.13.10.
Atender com regularidade, no prazo estipulado,
implantações, caso necessário, advindas do Poder Concedente.

as

ordens

de

novas

3.2.13.11.
Manter, durante todo o contrato, todos os equipamentos apresentados na
documentação exigidos em Edital de Concorrência Pública, com vistas ao cumprimento regular
dos serviços.
3.2.13.11.1.
Caso a Concessionária não estiver cumprindo com regularidade os serviços,
poderá o Concedente, sem quaisquer ônus, exigir o acréscimo de pessoal especializado,
operacional e/ou equipamentos, adequados à retomada da regularidade, providência esta, que a
deverá ser tomada em até 3 (três) dias úteis, contados da data da comunicação expressa, sob
pena de multa, ou até a rescisão unilateral do contrato.
3.2.13.12.
Dispor de serviço de atendimento com telefone-celular, bem como um
profissional ou preposto autorizado a atender e a representar, no que tange as questões de
cumprimento deste instrumento e ao atendimento ao usuário.
3.2.13.13.
Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, administração, equipamentos e ferramental, e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada, com relação aos serviços, objeto
do Contrato.
3.2.13.14.
Comunicar por escrito ao Poder Concedente e ao CITRAN, toda e qualquer
anormalidade relacionada com os serviços concedidos.
3.2.13.15.
Zelar pela manutenção do estado do veículo apreendido ou removido, durante
sua remoção, transporte e guarda até sua destinação final – liberação ou hasta pública - o qual é
de sua exclusiva responsabilidade, inclusive civil e criminal.
3.2.13.16.
Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as Leis e posturas
Federais, Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos
decorrentes a que houver dado causa.
3.2.13.17.
Arcar com todo o ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha
causado ao Município de Camboriú e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços
contratados, respondendo por si, seus empregados e preposto.
3.2.13.18.
Facilitar a atuação da fiscalização prestando colaboração plena, especialmente
quanto ao acesso aos documentos relativos ao movimento financeiro da empresa.
3.2.13.19.
Responsabilizar-se pela omissão de eventuais incidências de tributos relativos
aos serviços realizados.
3.2.13.20.
Atender as ordens de correção e/ou de providências referente serviços não
realizados, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da comunicação do Poder Concedente.

Rua Getúlio Vargas, 77, Camboriú/SC - 88340.000 - Fone/Fax (47) 3365-9500

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

27

3.2.13.21.
Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase
licitatória, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
3.2.13.22.
Honrar os compromissos assumidos na execução exclusiva de todos os serviços
concedidos, que não poderão ser subcontratados, transferidos, arrendados ou qualquer outra
forma de repasse, salvo obras e pequenos serviços de empreitada, mesmo assim devidamente
autorizados pelo Poder Concedente.
3.2.13.23.
Emitir relatórios mensais, devidamente assinados pelo responsável, contendo os
quantitativos de veículos removidos e guardados, bem como dos liberados, e encaminhá-los ao
Poder Concedente para a devida apreciação.
3.2.13.24.
Seguir as melhores normas aprovadas e/ou recomendadas, no que concerne a
materiais e mão de obra, especialmente às especificações da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).
3.2.13.25.
Participar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa
atrasar ou impedir a conclusão de cada obrigação, em partes ou no todo, comunicando por
escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da sua ocorrência.
3.2.13.26.
Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes a serviços
prestados por terceiros, não cabendo ao Poder Concedente, qualquer obrigação sobre eventuais
débitos contraídos junto aos mesmos.
3.2.13.27.
Recolher o valor relativo àincidência de ISS - Imposto Sobre Serviços, referente à
parcela que couber, em favor do Município de Camboriú, no ato do repasse da remuneração ou a
critério do Poder Concedente.
3.2.13.28.
Apresentar, caso solicitado pelo Poder concedente, a qualquer tempo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação, quaisquer das comprovações de regularidade,
previstas no subitem 3.2.13.29.
3.2.13.29.
Apresentar, ao dia inicial de cada etapa mensal, relação contendo nome do
pessoal operacional e especializado que estará em atividade junto aos serviços, acompanhado
das cópias dos respectivos registros de empregados e dos comprovantes de pagamento regular
das remunerações salariais, bem como da comprovação de regularidade geral perante o INSS e
FGTS, sob pena de impossibilidade de permanência junto aos serviços contratados, sem prejuízo
nas penas contratuais e rescisórias, por justa causa.
3.2.13.30.
As exigências previstas no subitem 3.2.13.29. também se aplicam para os casos
de alterações e substituições de empregados, sempre no mesmo prazo.
3.2.13.31.
O não cumprimento de quaisquer dos dispositivos aqui estabelecidos sujeitará
ao Concessionário a sanções, que poderãovariar de uma multa no valor de 440 a 5.495 UFIRs, até
a perda da concessão, por intermédio da rescisão unilateral do contrato por parte do Município,
sem o pagamento de nenhuma espécie de indenização por parte do mesmo, sem o prejuízo de
outras medidas previstas em Lei.
3.2.13.32.
O cumprimento dos itens ora estabelecidos abrange todos os ônus decorrentes
de despesas, especialmente aquelas acerca de encargos sociais, previdenciários, verbas
trabalhistas, FGTS, acidentes de trabalho, demandas judiciais, impostos municipais, estaduais,
federais e demais ônus relativos à pessoa jurídica constituída pelo terceiro interessado na
remoção dos veículos apreendidos.

3.3 - Das Especificações dos Veículos Guinchos
3.3.1. Os guinchos deverão estar devidamente licenciados, com todos os documentos e equipamentos
obrigatórios, previstos na legislação de trânsito.
3.3.2. Os guinchos deverão possuir dispositivos luminosos intermitentes ou rotativos, na cor amarelo
âmbar.
3.3.3. Os motoristas deverão estar devidamente habilitados para operarem os veículos guinchos.
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3.3.4. Os motoristas e seus auxiliares deverão utilizar uniformes, Equipamentos de Proteção Individual EPIs e Equipamento de Proteção Coletiva - EPCs que garantam a segurança e a visualização no período
diurno e noturno.
3.3.5. O serviço de remoção de autos e motocicletas deverá chegar ao local do guinchamento em tempo
não superior a 60 (sessenta) minutos de sua solicitação pela autoridade competente.
3.3.6. Deverá ser disponibilizado, sempre que solicitado, veículo com capacidade para remoção de
veículos pesados, que deverá chegar ao local do guinchamento em tempo não superior a 120 (cento e
vinte minutos) de sua solicitação pela autoridade competente.
3.3.7. A escala dos motoristas e seus auxiliares serão definidos pela CONCESSIONÁRIA e deverão
respeitar a legislação vigente.
3.4 - CONCESSIONÁRIA deverá dispor de no mínimo:
- 2 (dois) caminhões tipo guincho com plataforma hidráulica deslizante 5,5 metros.
- 1 (um) caminhão tipo guincho com torre e capacidade de arrasto 30 toneladas.
3.5 - Do Atendimento de Chamadas
3.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contar com serviço de Atendimento de Chamadas para o início das
operações.
3.5.2. A CONCESSIONÁRIA deverá manter atendimento para as chamadas de forma ininterrupta por 24
(vinte e quatro) horas por dia nos 7 (sete) dias da semana inclusive nos feriados.
3.5.3. A CONCESSIONÁRIA deverá, após o recebimento da chamada, acionar imediatamente o veículo
guincho disponível mais próximo do local solicitado, através de Ordem de Serviço, e informar ao agente
fiscalizador de trânsito os dados do veículo guincho e do condutor que irá atendê-lo.
3.5.4. Os operadores de atendimento de chamadas deverão ser previamente treinados e capacitados
para operacionalização e controle das atividades previstas neste edital.
3.5.5. A CONCESSIONÁRIA deverá também disponibilizar linha de telefonia para atendimento ao público
de forma a possibilitar que o cidadão cujo veículo foi removido e/ou apreendido possa saber onde o seu
bem está depositado e os procedimento básicos para liberação.
3.6.– Do Dimensionamento e Área mínima
3.6.1. A área total prevista para o depósito de veículos será de no mínimo 5.000 m² (cinco mil) metros
quadrados, podendo ser expandida de acordo com a demanda,cercado em todo o seu perímetro, com
pavimento nivelado, localizado no Município de Camboriú, não mais de 10 (dez) quilômetros da
prefeitura, tudo devidamente comprovado através da apresentação da matrícula do imóvel em
nome da empresa, ou de proposta de locação anual ou superior, além de fotografia aérea recente
do local confirmando a localização e as condições do imóvel. Caso seja caracterizada mais de
uma matrícula (mais de um imóvel) para atender o exigido, é necessário apresentar croqui com
todas as confrontações para assegurar interdependência dos imóveis entre si, caracterizando um
só pátio (todo cercado);
3.6.2. O imóvel deverá ter área coberta que proporcione abrigo de no mínimo 100 (cem)
automóveis e 150 (cento e cinquenta) motocicletas;
3.6.3. O dimensionamento da área a ser utilizada por veículo deverá seguir as seguintes especificações:
a) Para autos: veículos de passeio (leves), caminhonetes e similares, vans e similares: 2,50 metros de
largura por 5,00 metros de comprimento (2,5 x 5,0) ou 12,5 metros quadrados;
a1.) Considera-se como autos para fins deste edital: veículo automotor de passageiro, de carga com Peso
Bruto Total - PBT de até 1.500 kg, misto reboque ou semirreboque, com PBT de até 750 kg.
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b) Para motos: motocicletas e similares: 1,00 metro de largura por 2,00 metros de comprimento (1,0 x
2,0) ou 2 metros quadrados;
b1.) Considera-se como motos para fins deste edital: motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo,
quadriciclo e bicicleta motorizada.
c) Para pesados: ônibus, micro-ônibus, caminhões e carretas de todos os tipos:
3,50 metros de largura por 22.00 metros de comprimento (3,5 x 22,0) ou 77 metros quadrados.
c1.) Considera-se como veículo pesado para fins deste edital: veículo automotor de transporte coletivo de
passageiros, de carga com PBT igual ou acima de 1.500 kg, misto reboque ou semirreboque, com PBT
igual ou acima de 750 kg.
3.6.4. Considerar-se-á para fins deste edital o acréscimo de 20% da área (em metros quadrados) como
espaço necessário para manobra de veículos e administração.
3.6.5. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela visitação, a qual consiste no recebimento de cidadãos
nos pátios para constatação do estado físico dos veículos destinados a leilão, e deverá evitar que os
visitantes tenham acesso aos demais veículos.
3.7- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PÁTIOS
3.7.1 – Do dimensionamento e área mínima
3.7.1.1. O pátio deverá ter área de atendimento ao público, área administrativa e área destinada ao
depósito e guarda de veículos, compatíveis com o desenvolvimento das atividades pertinentes e dotadas
dos recursos humanos e materiais necessários e deverá conter:
•
Cercamento por muro em alvenaria, gradis ou telas com altura mínima de 2,50m (dois metros e
meio) e sistema tipo concertina ou cerca elétrica.
•
Todo o pátio deverá passar por processo de desinsetização e desratização semestralmente, o
qual deverá ser comprovado pela CONCESSIONÁRIA sempre que solicitado;
•
Extintores de incêndio apropriados em quantidade suficiente, disponibilizados em locais
estratégicos;
•
Sistema de vigilância, com o uso de câmeras, que abranja todas as vagas e áreas comuns do
pátio, principalmente o portão de entrada e saída;
•
Sistema de iluminação de emergência para a área administrativa;
•
Sistema de iluminação adequado para as áreas externas;
•
As áreas destinadas ao depósito e guarda de veículos poderão ser cobertas ou descobertas;
•
Piso pavimentado com massa asfáltica, concreto, cascalho ou similar, resistentes à
movimentação dos veículos;
•
Espaço suficiente para manobras, área administrativa e auxiliar: 20 (vinte) por cento;
•
Acesso único e exclusivo para entrada e saída de veículos, com portão que deverá ser fechado
imediatamente após a passagem do veículo, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas;
•
As áreas destinadas ao atendimento ao público e ao desenvolvimento dos serviços
administrativos deverão ser edificadas em alvenaria e deverão apresentar:
a)
Área para atendimento ao público;
b)
Banheiros;
c)
Extintores de incêndio apropriados;
d)
Acessibilidade para deficientes físicos nas áreas administrativas;
e)
O pátio deverá estar em perfeitas condições de operacionalidade e atender as determinações de
uso e ocupação do solo;
f)
O pátio não deverá estar localizado em regiões com histórico de alagamento e também não deverá
possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.
3.7.1.2. A Concessionária que se sagrar vitoriosa no certame, fará em conjunto com o Órgão Executivo de
Transito do Município, inventário físico e nos registros existentes de todos os veículos atualmente nos
pátios, sendo que após a conferência, e estando de acordo as partes, será de total responsabilidade da
Concessionária, a transferência e guarda dos veículos.
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3.7.1.3. A quantidade estimada dos veículos que estão acautelados, atualmente, no pátio permissionário
é de _____(_____veículos), sendo ___(____) por cento carros, ____(_____) por cento motocicletas e
____(_______) por cento pesados, os quais deverão ser transferidos e assumidos, no prazo de 90
(noventa) dias para o pátio do licitante vencedor; com as despesas à serem pagas pela receita advinda de
suas liberações e leilões conforme Lei 9.503/97.
4.– DA LOCALIZAÇÃO
4.1. O pátio deverá estar localizado dentro do Município de Camboriú.
4.2. O pátio deverá estar localizado em região cujo acesso seja possibilitado por vias em condições
adequadas para o tráfego de automóveis.
4.3. O pátio deverá possuir identificação visível na entrada, informando que presta serviço para a
Prefeitura Municipal de Camboriú.
5.– DOS RECURSOS HUMANOS PARA O PÁTIO:
5.1. A CONCESSIONÁRIA disponibilizará mão de obra para auxílio à execução material das atividades
operacionais de recebimento, execução de rotinas administrativas, atendimento ao público, visitação de
veículos para leilão e entrega de veículos após a liberação pelo DETRAN-SC.
5.2. As chaves dos veículos, caso existam, deverão ser acondicionadas em móvel próprio, de forma a
facilitar sua localização quando da devolução para os legítimos possuidores ou quem de direito, mediante
apresentação da respectiva autorização da Autoridade de Trânsito competente.
5.3. O móvel para o acondicionamento das chaves dos veículos deverá estar fora do alcance do público.
5.4. A CONCESSIONÁRIA ainda disponibilizará, no mínimo:
a)
Máquina fotográfica digital ou equipamento compatível, com resolução mínima de 5.0
megapixels;
b)
Computadores, impressoras de documentos e telefonia.
c)
Mobiliário (mesas, cadeiras, armários, arquivos e claviculário) em quantidade compatível para a
execução dos serviços contratados e guarda de materiais a serem manuseados.
d)
Sistema informatizado para controle operacional.
5.5 – Da preparação, planejamento, organização e apoio ao poder público para realização de
leilões de veículos
5.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços de preparação, planejamento, organização e
apoio ao Poder Público para realização de leilões de veículos e bens, que consiste no levantamento,
detalhamento, movimentação e preparação dos veículos armazenados no pátio e que atendam a
legislação vigente sobre Leilões de Veículos.
6 – Critérios de avaliação das propostas:
6.1. MENOR TARIFA FINAL AGREGADA.
7 Responsável pela fiscalização do contrato:
7.1. O presente contrato será fiscalizado pelo Diretor Municipal de Trânsito.

JAIR GRINGS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TRANSITO
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CONCORRENCIA 01/2019-PMC
ANEXO IX (MINUTA CONTRATUAL)
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE RECEPÇÃO, TRANSPORTE E
GUARDA DE VEÍCULOS INFRATORES AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E OUTRAS
Aos __________ dias do mês de ________ de 2019, o Município de Camboriú, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 77 Camboriú-SC, CNPJ/MF sob o nº. 83.102.283/000145, doravante denominado "PODER CONCEDENTE" ou Município, representado neste ato pelo Prefeito
Municipal, Sr. ELCIO ROGERIO KUHNEN, portador da Carteira de identidade nº. 1.895.507 CPF:
720.439.549-20, residente na Rua Cerejeira, 1019 - TABULEIRO, Cidade de Camboriú - SC, e
__________________,
pessoa
jurídica
de
direito
privado,
estabelecida
à
___________________________________, nº. _____, na cidade de ___________________, Estado de
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ________________________, representada
neste ato pelo seu __________, Sr. ___________, CPF sob o nº. _______________, doravante
denominada "CONCESSIONÁRIA", celebram este "Termo de Contrato de DE CONCESSÃO, vinculado
ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2019-PMC, autorizado pela Lei Municipal nº.
2.045/2009 e alterações posteriores, na forma da Leis Federais nº.s 8.666 de 21/06/93 e 8987/95 e
alterações posteriores, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ÁREA DA CONCESSÃO
1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a Concessão de Serviços Públicos de Recepção,
Transporte e Guarda de Veículos Apreendidos e/ou Removidos, por motivos de infração ao Código de
Trânsito Brasileiro e demais legislações em vigor, em que a concessionária deverá alocar ou dispor, ás
suas expensas, de equipamentos de guincho especiais, específicos para o transporte de veículos
automotores diversos e motocicletas, exceto ônibus e carretas, bem como de imóvel(is) para o
funcionamento do Pátio para a guarda dos veículos, com espaço e condições adequadas, conforme
Termo de Referencia anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - MODO, FORMA E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - A Concessionária, no exercício da prestação dos serviços concedidos, deverá prestá-lo
adequadamente, observando e satisfazendo às condições do Objeto-Cláusula Primeira, bem como:
2.1.1 - Atender e obedecer às especificações do Edital de licitação, Decretos regulamentares, Termo de
Referencia, Edital, Anexos e Proposta, todos em anexo e auxiliares deste Termo de Contrato.
2.1.2 - Zelar pela qualidade dos serviços públicos concedidos, mantendo os equipamentos e imóvel
utilizados nos serviços bem conservados e em bom estado de aparência visual.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
3.1 - A outorga concedida por este Termo de Contrato de "Concessão", pressupõe o atendimento ao
interesse público da comunidade, e ao princípio da prestação do serviço adequado, satisfazendo às
condições de continuidade, segurança, eficiência, generalidade, regularidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
4.1 - Constituem em obrigações e deveres da CONCESSIONÁRIA, dentre outras inerentes ou
decorrentes deste instrumento:
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4.1.1 - Repassar, mensalmente, ao Município CONCEDENTE, o valor correspondente a 10%(dez por
cento) das tarifas arr Camboriú, no prazo de 7(sete) dias úteis, contados do período mensal
correspondente, sob as penas contratuais e/ou caducidade da concessão.
4.1.1.1 – No ato do repasse da remuneração prevista no subitem 4.1.1, deverá ser apresentado,
relatório financeiro devidamente assinado pelo responsável, contendo todos os lançamentos de
receitas, que justifiquem e comprovem o percentual a recolher aos cofres da Tesouraria do
Município Concedente.
4.1.2 - Zelar pela boa disciplina de seus empregados, mantendo-os em serviço, uniformizados,
identificados e plenamente capacitados a executarem suas funções, afastando, imediatamente, aqueles
que o Município entender inidôneos, desidiosos ou de qualquer outra forma, ao não se adaptarem ao
trabalho.
4.1.3 - Apresentar ao Poder Concedente, sempre que for solicitado, cópias das guias de recolhimento das
parcelas do ISS da empresa, referentes aos serviços, objeto do contrato, sobre períodos anteriores à
notificação.
4.1.4 - Aceitar acréscimos que o Poder Concedente determinar, no que tange às ampliações de
capacidade demandada, para o bem da continuidade dos serviços públicos.
4.1.5 - A aquisição, por sua conta e expensa de materiais diversos, veículos e equipamentos destinados a
plena execução dos serviços ajustados.
4.1.6 - Constituir sede ou filial nesta cidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do
contrato.
4.1.7 - Prestar os serviços conforme previsto no Termo de Referencia, no Edital Licitatório e neste Termo
de Concessão.
4.1.8 - Prestar contas anualmente, ou quando for solicitado, da gestão dos serviços ao concedente e/ou
usuários, nos termos do presente Termo.
4.1.9 - Assumir por sua conta e encargo, todas as despesas com a contratação de pessoal, inclusive
recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas e tributários, regidas pelas disposições de direito
privado, não se estabelecendo em qualquer hipótese relação entre os contratados pela concessionária e
o poder concedente.
4.1.10 – Publicar, anualmente, balancete financeiro, prestando conta de suas atividades concernentes a
Concessão.
4.1.11 - Prestar informações expressas ou verbais da gestão do serviço, no prazo estipulado, quando
e/ou como solicitado pelo Poder Concedente e/ou pelo CITRAN.
4.1.12 - Arcar com todas taxas, encargos, ônus e despesas relativas aos materiais, mão de obra e
equipamentos, a serem empregados na prestação dos serviços concedidos.
4.1.13 - atender com regularidade, no prazo estipulado, as ordens de novas implantações, caso
necessárias, advindas da Secretaria de Planejamento Município de Camboriú;
4.1.14 - Manter, durante todo o contrato, todos os equipamentos apresentados na documentação
exigida no subitem 5.1.4.3.1 , do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2019-PMC, com vistas ao
cumprimento regular dos serviços.
4.1.14.1 – Caso a Concessionária não estiver cumprindo com regularidade os serviços, poderá o
Concedente, sem quaisquer ônus, exigir o acréscimo de pessoal especializado, operacional e/ou
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equipamentos, adequados à retomada da regularidade, providência esta, que a deverá ser tomada
em até 3(três) dias úteis, contados da data da comunicação expressa, sob penas de multa, ou até
a rescisão unilateral do contrato;
4.1.15 - Dispor de serviço de atendimento com telefone celular, bem como um profissional ou preposto
autorizado a atender e a representar, no que tange a questões de cumprimento deste instrumento e ao
atendimento do usuário;
4.1.16 - Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
para-fiscais), leis sociais, administração, equipamentos e ferramental, e qualquer despesa, acessória e/ou
necessária, não especificada, com relação aos serviços, objeto do Contrato;
4.1.17 - Comunicar, por escrito, ao Poder Concedente e ao CITRAN, toda e qualquer anormalidade
relacionada com os serviços concedidos;
4.1.18 - Zelar pela manutenção do estado do veículo apreendido ou removido, durante sua remoção,
transporte e guarda até sua destinação final – liberação ou hasta pública - o qual é de sua exclusiva
responsabilidade, inclusive civil e criminal;
4.1.19 - Cumprir, durante a execução dos serviços contratados, todas as Leis e posturas Federais,
Estaduais e Municipais, pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes a
que houver dado causa.;
4.1.20 - Arcar com todos o ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao
Município de Camboriú e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados,
respondendo por si, seus empregados e preposto.
4.1.21 - Facilitar a atuação da fiscalização, prestando colaboração plena, especialmente quanto ao
acesso aos documentos relativos ao movimento financeiro da empresa.
4.1.22 - Responsabilizar-se pela omissão de eventuais incidências de tributos relativos aos serviços
realizados;
4.1.23 - Atender às ordens de correção e/ou de providências referente serviços não realizados,
mencionados no subitem 5.3 deste instrumento, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da
comunicação do Poder Concedente.
4.1.24 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória, em
compatibilidade com as obrigações assumidas.
4.1.25 - Honrar os compromissos assumidos na execução exclusiva de todos os serviços concedidos, que
não poderão ser subcontratados, transferidos, arrendados ou qualquer outra forma de repasse, salvo
obras e pequenos serviços de empreitada, mesmo assim devidamente autorizados pelo poder
concedente.
4.1.26 - Emitir relatórios mensais, devidamente assinados pelo responsável, contendo os quantitativos de
veículos removidos e guardados, bem como dos liberado, e encaminhá-los ao Poder concedente para a
devida apreciação.
4.1.27 - Seguir as melhores normas aprovadas e/ou recomendadas, no que concerne a materiais e mão
de obra, especialmente ás especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
4.1.28 - Participar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a
conclusão de cada obrigação, em partes ou no todo, comunicando por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados da sua ocorrência.
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4.1.29 - Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes a serviços prestados por
terceiros, não cabendo ao Poder concedente, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos
junto aos mesmos.
4.1.30 - Recolher o valor relativo á incidência de ISS – Imposto Sobre o Serviço, referente á parcela
que couber, em favor do Município de Camboriú, no ato do repasse da remuneração ou a critério do
Poder concedente;
4.1.31 - Apresentar, caso solicitado pelo Poder concedente, a qualquer tempo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados da solicitação, quaisquer das comprovações de regularidade,
previstas no subitem 4.1.32;
4.1.32 - Apresentar, ao dia inicial de cada etapa mensal, relação contendo nome do pessoal
operacional e especializado que estará em atividade junto aos serviços, acompanhado das cópias
dos respectivos registros de empregados e dos comprovantes de pagamento regular das
remunerações salariais, bem como da comprovação de regularidade geral perante o INSS e FGTS,
sob pena de impossibilidade de permanência junto aos serviços contratados, sem prejuízo nas
penas contratuais e rescisórias, por justa causa.
4.1.32.1 - As exigências previstas no subitem 4.1.32, também se aplicam para os casos de alterações e
substituições dos empregados, sempre no mesmo prazo, sob as penas contratuais e rescisórias.
4.2 - Constituem em obrigações do Poder Concedente:
4.2.1 - Exercer ampla fiscalização dos serviços concedidos, através de prepostos credenciados;
4.2.2 - No caso de extinção da Concessão pela "encampação", prover justa indenização, nos termos da
lei;
4.2.3 - Zelar pela boa qualidade dos serviços concedidos, receber, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos usuários, que serão cientificados para as providências a serem tomadas junto à
Concessionária;
4.2.4 - Intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstas em Lei e neste Termo.
4.2.5 - Extinguir a concessão nos casos previstos em Lei e neste Termo.
4.2.6 - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares dos serviços concedidos;
4.2.7 - Assegurar o cumprimento dos procedimentos dispostos no Código de Trânsito Brasileiro e nas
Resoluções do CONTRAN, especialmente a N. 53.
4.2.8 – Providenciar os leilões mensais dos veículos apreendidos há mais de 90 (noventa) dias.
4.2.9 – Desativar guinchos porventura utilizados no âmbito de Camboriú para concorrer com a
Concessionária, tanto pela Prefeitura Municipal como por qualquer outro órgão envolvido, afim de
assegurar a estabilidade econômica do contrato fruto do presente certame licitatório.
4.2.10 – Do valor recebido em hasta pública, antes do pagamento das multas impostas ao veículo, deverá
ser assegurada a quitação dos valores pertinentes às tarifas de remoção e diárias de estadia no PVA
(Pátio de Veículos Apreendidos).
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
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5.1 - A fiscalização dos serviços contratados será exercida pelo Poder concedente, através de pessoal
técnico designado para esse fim, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição, de modo a serem satisfeitas as condições do projeto e
especificações técnicas, com o devido acompanhamento técnico por parte dos órgãos setoriais do
Município.
5.2 - O Poder Concedente fiscalizará e inspecionará os serviços e verificará o cumprimento das
especificações, podendo notificar a concessionária, quando os serviços não obedecerem ou não
atenderem ao desejado ou especificado.
5.3 - A fiscalização terá poderes, entre outros, para notificar a Concessionária, sobre as irregularidades ou
falhas que por ventura venham a ser encontradas no decorrer da prestação dos serviços, podendo exigir
a correção destes que julgar inaceitáveis ou não realizados dentro dos prazos previstos;
5.3.1 - A ausência de comunicação por parte do Poder Concedente, referente a irregularidades ou falhas,
não exime a Concessionária das responsabilidades determinadas no Ajuste e seus anexos.
5.4 - Correrão por conta da Concessionária, todas as despesas e custos decorrentes da não aceitação
de quaisquer serviços, no todo ou em parte.
5.5 - Fiscalização dos trabalhos, por parte do Poder Concedente, não desobriga a concessionária de sua
responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços concedidos.
5.6 - O Município se reserva a faculdade de designar auditores ou técnicos para exame e fiscalização dos
serviços que estiverem sendo prestados pela concessionária, a qual deve oferecer todas as facilidades
para cumprimento da fiscalização.
5.7 - A fiscalização terá poderes, dentre outros, de não permitir que empregados, sem comprovação de
estar em dia com os vencimentos e com as obrigações sociais e trabalhistas, conforme o exige o
subitem 4.1.32, deste contrato, possam trabalhar junto aos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO/INIDONEIDADE
6.1 - Este Contrato de Concessão se extinguirá nos seguintes casos:
6.1.1 - Advento do termo contratual;
6.1.2 - Encampação ou retomada dos serviços, pelo Poder Concedente, durante o prazo da Concessão,
por razões de interesse público fundamentado e autorizado por lei municipal, observadas as necessárias
indenizações nos termos da lei.
6.1.3 - Decretação da falência ou extinção, liquidação ou dissolução, bem como falecimento ou
incapacidade do titular, no caso de firma individual;
6.1.4 – Rescisão:
6.1.4.1 - Este contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, por iniciativa da Concessionária, mediante
processo judicial, quando o Poder Concedente estiver descumprindo as normas ajustadas, sendo que
para isto, os serviços não poderão interromper-se até sentença definitiva por parte do poder judiciário.
6.1.4.2 - Com base no artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a rescisão do
contrato poderá ser amigável, por acordo entre ás partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração do Município contratante que, a exemplo da rescisão
administrativa, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
6.1.5 - Caducidade, esta por culpa e iniciativa da Concessionária, nos seguintes casos:
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6.1.5.1 - O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base, as normas,
critérios, indicadores e parâmetros definidos neste termo de Concessão, Edital e Regulamento;
6.1.5.2 - Descumprimento das cláusulas contratuais ou disposições legais;
6.1.5.3 - Paralisar os serviços ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso
fortuito ou força maior;
6.1.5.4 - Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação
do serviço concedido;
6.1.5.5 - Não cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;
6.1.5.6 - Não atender a intimação do Poder Concedente, no sentido regularizar a prestação do serviço; e
6.1.5.7 - Sofrer condenação em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos municipais,
inclusive contribuições sociais e previdenciárias.
6.2 – DA INIDONEIDADE:
6.2.1 - A declaração da caducidade da concessão, será precedida de apuração de culpa pela
inadimplência contratual por parte da Concessionária, a ser efetuada em processo administrativo,
assegurado o direito de ampla defesa, sem prejuízo das penalidades contratuais e aplicação de pena de
suspensão no direito de licitar com o Município de Camboriú, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
6.2.1.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurando também,
ampla defesa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS
7.1 - A vigência da outorga da presente concessão será de 05 anos, a contar da assinatura do Termo de
Concessão, prorrogáveis sucessivamente por iguais períodos, nos limites da lei, desde que não haja
manifestação expressa do Executivo Municipal, com antecedência de 60 (sessenta) dias da extinção.
7.2 - O prazo para início dos serviços de recepção, remoção e guarda dos veículos, objeto contratual,
será de até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Termo de Concessão.
7.3 - A Concessionária terá um prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificação pelo Poder Concedente,
para apresentar cópias das guias de recolhimento de INSS, FGTS e ISS, devidamente regularizadas, sob
as penas contratuais e caducidade.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
8.1 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a Concessionária ficará sujeita às seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
8.1.1 - Multa de 2(duas) UFM-C(unidade fiscal do Mun. de Camboriú) por dia de atraso, que exceder o
prazo para início dos serviços;
8.1.2.- Multa de 70(setenta) UFM-C, pela rescisão motivada por parte da Concessionária, sem motivo
justificado e aceito.
8.1.3 - Multa de 2(duas) UFM-C por dia de interrupção dos serviços, sem motivos devidamente
justificados e aceitos.
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8.1.4 - Multa de 2(duas) UFM-C por dia, no caso de atraso em quaisquer das obrigações previstas nos
sub-itens 4.1.3, 4.1.6, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.23, 4.1.31 e 7.3 deste termo.
8.1.5 - Multa diária correspondente à 4 (quatro) UFM-C, pelo atraso no início do funcionamento de uma
sede ou filial da concessionária, em relação ao prazo fixado de 60 (sessenta) dias, previsto na proposta
da concessionária;
8.1.6 - Multa diária correspondente a 0,33%(trinta a três centésimos por cento) do montante - mensal referente ao repasse ao Município, no caso de atraso em relação ao prazo previsto no sub-item 4.1.1,
deste termo, sem prejuízo da possibilidade da Caducidade da Concessão, a critério do Poder
Concedente.
8.1.7 - Multas variáveis entre 0,01%(um centésimo por cento) a 0,8%(oito décimos por cento) do valor do
contrato, a critério do Poder Concedente, nos casos de:
8.1.7.1 - Inexecução dos serviços de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações da
ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas);
8.1.7.2 - Deixar de apresentar ao Poder Concedente, os relatórios solicitados;
8.1.7.3 - Desobediência ou oposição à ação da fiscalização do Poder Concedente, de qualquer espécie;
8.1.7.4 - Recusa em quaisquer das providências exigidas, no a que se refere a erros ou defeitos nos
serviços concedidos;
8.1.7.5 - Retardamento por atraso superior à 30 (trinta) dias, no cumprimento das obrigações
mencionadas no sub-item 7.2 deste termo;
8.1.7.6 - Não atender à solicitações de informações, por parte do Poder Concedente, sobre quaisquer
dados da Concessão;
8.1.7.7- Deixar de cumprir quaisquer das obrigações contidas neste Contrato, multas estas que poderão,
em caso de reincidência, ser aplicada em dobro.
8.1.8 - Multa diária correspondente a 1(uma) UFM-C, no caso de paralização de quaisquer das atividades
da prestação de serviços concedidos.
8.2 - A incidência de multas do presente Contrato poderão ser acumuladas a outras penalidades, sendo
que sua aplicação não impedirá que o Município de Camboriú adote as medidas judiciais cabíveis.
8.3 - A cobrança de multas será feita diretamente, a receber junto com os repasses da remuneração
mensal, tudo, após notificação expressa do Poder Concedente.
8.4 - No caso de cobrança de multa, diretamente, da concessionária, essa deverá recolher em até o
último dia do mês que ocasionou o fato gerador, a contar da correspondente notificação, garantida a
prévia defesa.
8.5 - O Poder Concedente se reserva o direito de aplicar multa moratória sem prejuízo da extinção desta
Concessão, caso a Concessionária viole ou infrinja qualquer disposição estatuída neste instrumento,
ressalvados os casos de natureza fortuita ou força maior, desde que devidamente comunicados por
escrito e aceito pelo Poder Concedente.
8.6 - Caso o Poder Concedente exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar
justificando a medida.
8.6.1 - Da notificação constarão as seguintes informações:
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a) número do Contrato;
b) motivo a que se refere;
c) valor da multa e demonstrativo de cálculo.
8.7 - Poderá ainda a Concessionária, conforme o caso, responder por perdas e danos,
independentemente de multa prevista no presente Contrato.
8.8 - As multas de penalidades previstas no item 8.1 deste Ajuste, ficam adstritas a Lei Federal nº.
8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações posteriores.
CLÁUSULA NONA - DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
9.1 - Fica a Concessionária, obrigada a publicar, semestralmente, as demonstrações financeiras do
período, no mesmo Diário Oficial instituído pelo Município de Camboriú, durante todo o período
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS TARIFAS E DO REPASSE
10.1 - A Concessionária ficará liberada para cobrar diretamente dos usuários de serviços de remoção e
estadia de veículos, tarifas de até os seguintes valores:
a) R$ ............(.....) por cada remoção (TR) de veículo automotor e motocicleta, até o PVA - Pátio de
Veículos Apreendidos; e
b) R$ ............(.....) por cada diária (TD) de veículo automotor e motocicleta, guardados no PVA - Pátio de
Veículos Apreendidos.
10.2 - A empresa CONCESSIONÁRIA deverá repassar mensalmente, ao Município CONCEDENTE,
o valor correspondente a 10% (dez por cento) das tarifas arrecadadas no período, a ser recolhido
junto a tesouraria da Prefeitura Municipal de Camboriú, através de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal), no prazo de 7(sete) dias úteis, contados do período mensal correspondente, sobe as penas
contratuais e/ou caducidade da concessão.
10.3 - O atraso nos pagamentos de repasses, de que trata o sub-item acima, se constituirá em multa
contratual, acrescidos de juros legais, sem prejuízo da Caducidade da Concessão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
12.1 - As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo
Contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
12.2 - Fica eleito o foro de Camboriú – SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da
execução do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para que possa produzir os devidos efeitos legais.
Camboriú, .........de .................de 2019
ELCIO ROGERIO KUNHEN
PREFEITO MUNICIPAL

"PODER CONEDENTE"

JAIR GRINGS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CONCESSIONÁRIA.
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