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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ANEXO I – MODELOS OBRIGATÓRIOS 
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MODELO I 

PROPOSTA FINANCEIRA 

 
À 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado as condições do edital e dos anexos que o integram, nós, abaixo assinados,apresentamos 

nossa proposta financeira relativa à tarifa de remuneração, para exploração mediante Concessão do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço/MG. 

Tarifa de Remuneração: R$ X,XX (por extenso) 

Percentual de Desconto: X,XX % (por extenso) 

O valor da tarifa de remuneração a ser ofertado deve corresponder ao referido desconto sobre o valor da 

tarifa de referência: R$ 3,55 (três reais e cinqüenta  e cinco centavos), cujo valor é proveniente da 

planilhade composição de custo operacional anexa,que faz parte integrante da presente proposta 

financeira, respeitando os valores de referencia apresentados no Anexo II.12 – Estudo Econômico 

Financeiro do Edital. 

 

DADOS DA EMPRESA: Razão social, CNPJ, endereço da empresa) 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: Nome, RG,CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do 

responsável pela assinatura doContrato; 

 

Outrossim, declaramos que: 

a) temos conhecimento do local onde serão prestados os serviços objeto da concessão; 

b) aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos; 

c) o início dos serviços se dará em até 90 (noventa) dias a partir da expedição da Ordem deServiço 

específica, pelo Poder Cedente; 
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d) o Plano de Transição do Sistema Atual para o Proposto, contendo a programação dos serviços e das 

linhas (conforme disposto no item 2.5 do Anexo II.0 – Projeto Básico) será entregue ao Poder 

Concedente em até 30 (trinta) dias contados a partirda Ordem de Serviço conforme previsto. 

e) a vistoria da frota e garagens será solicitada até 20 (vinte) dias anteriores à data doinício da 

operação; 

f) esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais),materiais, 

transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessáriosà perfeita execução 

do objeto ora licitado; 

g) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta)dias, contado 

da data final prevista para sua entrega. 

 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossaparte, observadas as 

condições do edital. 

 

 

Local/data 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
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MODELO II 

 

CREDENCIAMENTO 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), pelo presente instrumento,CREDENCIA o(a) Sr.(a) (NOME COMPLETO), portador(a) da Carteira 

deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF), como representante qualificado(a) e autorizado(a), 

com todos os poderes necessários e suficientes para representar esta proponente durante o 

processamento da referida licitação, em especial para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 

 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
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MODELO III 

 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARA, por este e na melhor forma do direito, que não possui nenhum tipo de impedimento 

para celebrar contratos com a Administração Pública de São Lourenço, não incorre em qualquer das ações 

impeditivas definidas no Edital e que não se encontra em condição de apenada com DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE por qualquer entidade da administração pública, ficando em caso positivo, ressalvado à 

Comissão Permanente de Licitação, o direito de analisar o fato para eventual impugnação, observados os 

termos desse Edital de Licitação, e dos respectivos documentos e anexos da licitação. DECLARA ainda, que 

acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela Comissão Permanente de 

Licitação – ou pelo Poder Concedente, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os 

direitos legais de recursos permitidos à licitante. 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

PROCESSO 0291/2019 CONCORRENCIA 002/2019 

 

Página 28 

MODELO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARA, por este e na melhor forma do direito, o conhecimento de todos os termo se 

condições específicas desta licitação, bem como suas normas gerais, seus anexos e todos os 

esclarecimentos que foram prestados por esta Administração, durante a fase de elaboração desta 

proposta.. 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

PROCESSO 0291/2019 CONCORRENCIA 002/2019 

 

Página 29 

MODELO V 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA ÁREA 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARA, por este e na melhor forma do direito, o conhecimento da área de Concessão do 

Serviço de Transporte Público Coletivo do município de São Lourenço, das informações e condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto deste certame licitatório, satisfatórias e para a elaboração de 

uma proposta idônea e exequível. 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
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MODELO VI 

 

COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE GARAGEM 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARA, que para o início dos serviços objeto desta Concorrência, no prazo definido no Edital 

de Licitação, estará disponível garagem com instalações e equipamentos de acordo com as especificações 

mínimas dadas no Anexo II do Edital, no Município de São Lourenço, para prestação do serviço ora licitado. 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
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MODELO VII 

 

COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAS 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARA, que os recursos humanos (motoristas, cobradores, fiscais, etc.), materiais 

(equipamentos, etc.) e veículos necessários à prestação dos serviços desta Concorrência estarão à 

disposição no prazo de 30 (trinta) dias anteriores à data do início da operação, conforme disposto no item 

2.3 do Anexo II.0 – Projeto Básico. 

 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
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MODELO VIII 

 

COMPROMISSO DE MANTER ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FISCAL 

ESPECÍFICA 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARA que durante toda a vigência da concessão será mantida, no Município de São Lourenço, 

administração específica e escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, formuladas 

em separado, de forma a abranger, tão somente, os serviços objeto da licitação e de acordo com instruções 

a serem fixadas pelo Poder Concedente. 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
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MODELO IX 

 

COMPROMISSO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA FROTA 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARAdisponibilizar frota em número suficiente para atender à demanda máxima de passageiros 

das linhas do sistema, mais a frota reserva, cuja quantidade deverá ser, de no máximo 20% (vinte por cento) e 

no mínimo de 10% (dez por cento) da frota operacional, considerando as especificações do item 3.3.4 do Anexo 

II - Projeto Básico e do Anexo II.5 – Especificação da Frota, para iniciar os serviços, no prazo de 30 (trinta) 

dias antes do início previsto para operação, conforme disposto no item 2.3 do Anexo II.0 – Projeto Básico. 

 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 
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MODELO X 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 
Referência: Processo: 0291/2019 - Concorrência Pública n.º 002/2019 
Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros 

 

 

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º(Nº DO CNPJ), sediado(a) na (ENDEREÇO 

COMPLETO), neste ato representado por seu (CARGO DO REPRESENTANTE) o(a) Sr.(a) (NOME 

COMPLETO),portador(a) da Carteira deIdentidade n.º (Nº DA CI) e do CPF n.º(Nº DO CPF) que subscreve a 

presente, DECLARApara fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela 

Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. 

 

Atenciosamente. 

Local/Data 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Representante Legal (com firma reconhecida) 

(carimbo do representante legal da empresa) 

 

 

 


