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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2020
OBJETO: Delegação, por meio de Outorga de Concessão Remunerada de Uso do Terminal Fluvial de
Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do
Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de requalificação, a Administração, Operação,
Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, a título de execução indireta, de acordo com
as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social: ______________________________________________________________________
CNPJ Nº __________________________________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Cidade: ______________________________ Estado: _______ Telefone: ______________________
Representante/Pessoa para Contato:____________________________________________________
CPF:____________________________RG N º:__________________________________________.
Obtivemos, através do Portal da Transparência www.valenca.ba.gov.br ou diretamente do Link
Licitações https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/licitacoes o Edital da Licitação do Município de Valença
na modalidade Concorrência Pública nº 001/2020. (Obs.: Marcar com X)
__________________,_____de _____________ de 2020.
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e remeter departamento de Licitações, através do telefone: (75) 3641-8610 ou por
e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br.
Valença – BA, 18 de fevereiro de 2020.

DIEGO ANSELMO PASSOS SANTOS MENDES
Presidente da Comissão de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº040/2020
II. REPARTIÇÕES INTERESSADAS/SETOR
Prefeitura Municipal de Valença / Secretaria Municipal de Administração/ Gerência Municipal dos Terminais e
Hidroviário – GEMTER
III. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2020
IV. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
☐ Sim ☒ Não
V. TIPO DE LICITAÇÃO
Técnica e Preço
VI. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com
o de melhor técnica (Art. 15, inciso V da Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995 c/c Art. 2º da Lei Municipal nº 2.503, de
18/10/2017)
VII. EXCLUSIVA ME/EPP
☐ Sim ☒ Não
VIII. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
☐ Sim ☒ Não
IX. VISTORIA PRÉVIA
☐ Obrigatória ☒ Facultativa ☐ Não se aplica
X. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a escolha de proposta mais vantajosa visando à delegação, por meio de Outorga de
Concessão Remunerada de Uso do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula
(Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras
de requalificação, a Administração, Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços,
a título de execução indireta, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento
Convocatório, conforme prazo, condições e especificações do Projeto Básico e demais Anexos deste Edital
XI. REGIME DE EXECUÇÃO
Concessão Remunerada de Uso precedida da execução de obra pública
XII. REGÊNCIA LEGAL
Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica de Valença, Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, Lei Federal
nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº 11.196, de 21/11/2005, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal
nº 13.726, de 8/10/2018, Lei Municipal nº 2.172, de 18/10/2011, Lei Municipal nº 2.503, de 18/10/2017 e Resolução
AGERBA nº. 16, de 05/06/2019 e no que couber, será aplicada à licitação a Lei Estadual nº 9.835, de 14/12/2005, Lei
Estadual nº 12.044 de 04/01/2011, Lei Estadual nº 12.605, de 14/12/2012, Lei Estadual nº 12.575 de 26/04/2012,
Decreto Estadual Nº 9.595, de 19/10/2005, Decreto Estadual nº 13.168, de 12/08/2011 e todas as suas alterações
XIII. OUTROS DOCUMENTOS DE REGÊNCIA
Na elaboração do Edital foi considerado ainda a Recomendação n° 07/2017, emitida nos autos do Inquérito Civil nº
057/2014 em trâmite no Ministério Público do Estado da Bahia e a Sentença prolatada nos autos do Processo nº
0500177-88.2019.8.05.0271
XIV. DATA PARA RECEPÇÃO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO E SESSÃO DE LANCES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
Data: 06/04/2020, Horário: 09:00h (Horário de Brasília)1
Local da Sessão: Travessa General Labatut, s/nº, centro, Valença-Bahia
LOCAL PARA OBTENÇÃO DA ÍNTEGRA DO EDITAL: www.valenca.ba.gov.br ou diretamente do Link Licitações
https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/licitacoes
XVI. BENS/SERVIÇOS OBJETO DA CONCESSÃO LICITADA
Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque hoje localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo da Ponta do
Curral (Bom Jardim) de Valença-Ba, descritos na Lei Municipal nº 2.503, de 18/10/2017
XVII. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
10 (dez) anos
XVIII. DATA LIMITE PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/FORMA DE APRESENTAÇÃO
Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação até o Horário: 14h00min,
exclusivamente pelo e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
XIX. DATA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO/FORMA DE APRESENTAÇÃO
Até 02 (dois) dias úteis antes da data que anteceder a sessão de recepção e abertura do envelope de habilitação,
Horário: 14h00min (Horário de Brasília), exclusivamente no Protocolo do Departamento de Licitações e Contratos da
Prefeitura Municipal de Valença
XX. VALORES DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
1. Os valores estimados para Tarifa de Utilização de Terminal (TUTE) são os estabelecidos para Classe II na
Resolução AGERBA nº. 16, de 05/06/2019, para Valença e Ponta do Curral qual seja igual a R$ 1,25 (um real e vinte e
cinco). 2. O valor da contratação objeto da Licitação, para o prazo de 10 (dez) anos, inclusive com a execução da
obras necessárias nos Terminais, está estimado em R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais).
XXI. ANEXOS DO EDITAL
ANEXO I - Projeto Básico; ANEXO I.A – Dos Requisitos de Habilitação; ANEXO I.B – Do Critério de Julgamento das
Propostas Técnicas e de Preços; ANEXO I.C – Caracterização dos Imóveis objetos da concessão e das obras
necessárias de requalificação e requisitos dos documentos que devem ser apresentados com a Proposta Técnica;
ANEXO I.D – Mapa de Pontos autorizados para a Instalação de Novo Terminal no caso de Opção pelo Licitante de
Construção de Novo Terminal; ANEXO II - Modelo de Credencial, ANEXO III - Termo de Vistoria; ANEXO IV - Modelo
de Declaração de Quantitativo Mínimo de Pessoal Necessário para a Operacionalização, Administração e Manutenção
Do Serviço.; ANEXO V - Declaração de Compromisso de Investimentos Necessários; ANEXO VI - Declaração de
Conhecimento das Condições Físicas, Estruturais e de Situação do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque
Localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Atracadouro Ponta do Curral); ANEXO VII Declaração de Compromisso de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; ANEXO
VIII - Modelo de Declaração de Aceitação dos Termos do Edital. ANEXO IX - Modelo de Declaração de Inexistência de
Impedimento para Licitar; ANEXO X - Modelo de Proposta Técnica; ANEXO XI - Modelo de Proposta De Preços;
ANEXO XII - Minuta do Contrato de Concessão; ANEXO XIII - TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO; ANEXO XIV
- RECOMENDAÇÃO Nº 07/2017; ANEXO XV - Relatório Fotográfico - Atual Situação do Terminal Hidroviário de
Valença (Minigula)
XXII. LOCAL, HORÁRIO ONDE PODERÁ OBTIDO O EDITAL, O TERMO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO
O Edital poderá ser adquirido no Portal da Transparência do Município www.valenca.ba.gov.br ou diretamente do Link
Licitações https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/licitacoese pelo e-mail: licitacao@valenca.ba.gov.br. As informações
sobre licitação serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 14h00min,
na Prefeitura Municipal, Departamento de Licitações e Contratos, situado na Travessa General Labatut, s/nº, Centro,
Valença-Bahia, pelo Telefone: (75) 3641-8610 e pelo e-mail do setor licitacao@valenca.ba.gov.br
XXIII. AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS
AUTORIDADE COMPETENTE: ROSANA SILVA MOURA – Secretário(a) Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: DIEGO ANSELMO PASSOS SANTOS MENDES – Presidente
ATO DE DESIGNAÇÃO: PORTARIA Nº. 091/2019.
EDITAL DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
1. PREÂMBULO E DISPSIÇÕES GERAIS
O Município de Valença, através da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, nomeada pela
Portaria Municipal n° 091/2019, torna público que fará realizar, do tipo Melhor proposta em razão da
combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica, de
acordo com o inciso V do Artigo 15 da Lei 8.987, de 13/02/1995 e nos demais termos das Lei Federais n°
8.987/95 e 8.666/93, visando a contratação da Outorga de Concessão Remunerada de Uso do Terminal Fluvial
de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do
Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de requalificação, a Administração, Operação,
Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, a título de execução indireta, conforme prazo,
condições e especificações do Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.
1.1. Para ser admitido à presente Concorrência, na condição de Licitante, deverá o interessado entregar os
documentos referentes ao Credenciamento, os envelopes contendo a proposta técnica, a proposta de preços e
documentos de Habilitação, conforme estipulado no presente edital, diretamente no Departamento de Licitações
e Contratos, situado na Travessa General Labatut, s/nº, Centro, Valença-Bahia, no dia 06/04/2020, às 09:00h.
1.2. Com base no Art. 18-A da Lei nº 8.987, de 13/13/1995, este Certame será realizado com inversão da ordem
das fases de habilitação e julgamento.
1.3. A presente Concorrência tem por fundamento o art. 30, inciso V da Constituição Federal e será regida pela
Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº 11.196, de 21/11/2005,
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Municipal nº 2.172, de 18/10/2011, Lei Municipal nº 2.503, de
18/10/2017 e Resolução AGERBA nº. 16, de 05/06/2019 e no que couber, será aplicada à licitação a Lei
Estadual nº 9.835, de 14/12/2005, Lei Estadual nº 12.044 de 04/01/2011, Lei Estadual nº 12.605, de 14/12/2012,
Lei Estadual nº 12.575 de 26/04/2012, Decreto Estadual Nº 9.595, de 19/10/2005, Decreto Estadual nº 13.168,
de 12/08/2011 e todas as suas alterações) e pelas disposições contidas no presente edital e demais legislações
aplicáveis.
1.3.1. Este Edital obedece ainda as disposições da Recomendação n° 07/2017, emitida nos autos do Inquérito
Civil nº 057/2014 em trâmite no Ministério Público do Estado da Bahia, da Sentença prolatada nos autos do
Processo nº 0500177-88.2019.8.05.0271 e do Ofício Circular CRA-BA 001 Fiscalização de 10/01/20202 (Relação
dos Serviços sujeitos a Fiscalização do Conselho Regional de Administração (CRA-BA).
1.4. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente no Portal da Transparência do Município
www.valenca.ba.gov.br ou diretamente do Link Licitações https://sai.io.org.br/ba/valenca/site/licitacoes e pelo email: licitacao@valenca.ba.gov.br.
1.4.1. A ausência de devolução exime a Comissão de Licitação de efetuar as comunicações, devendo o
interessado acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município onde comunicações serão publicadas na
forma da Lei.
2

http://cra-ba.org.br/fiscalizacao/entenda-a-fiscalizacao-2/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

1.4.2. Caso seja de interesse do Licitante, a obtenção da via assinada do Edital, poderá obtê-lo mediante
solicitação no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Valença, endereço indicado
acima, no horário de expediente, das 08h30min às 14h00min, mediante o pagamento do valor equivalente a
reprodução gráfica, estimada em R$ 25,00 (vinte e cinco) reais, através de recolhimento via DAM (Documento
de Arrecadação Municipal) fornecido pelo Setor de Tributos.
1.5. As informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por funcionários da concedente não
serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte dos
proponentes.
1.5.1. Os pedidos de informações e esclarecimentos serão recebidos até 03 (três) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação até 14h00min, exclusivamente, pelo e-mail
licitacao@valenca.ba.gov.br
1.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo
da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93.
1.6.1. Os pedidos de impugnação ao edital serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para
a sessão de recepção e abertura do envelope de habilitação, até as 14h00min (Horário de Brasília),
exclusivamente, no Protocolo do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Valença, no
endereço indicado no item 1.1. deste Edital.
1.7. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
1.8. Os licitantes obrigam-se a considerar todas as retificações que, por iniciativa oficial ou provocada por
eventuais impugnações, sejam procedidas no presente Edital, assim como a Prefeitura Municipal obriga-se a
divulgar pela imprensa tais retificações, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital.
1.9. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes
a esta Concorrência realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.
1.10. No local indicado serão realizados todos os procedimentos pertinentes a esta Concorrência, notadamente,
aqueles com respeito a:
a) recebimento dos envelopes “Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços”;
b) devolução dos envelopes “Propostas Técnica e de Preço” às licitantes inabilitadas; e
c) abertura dos envelopes “Propostas Técnica e de Preço” das licitantes habilitadas.
1.11. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário
Oficial do Município, disponíveis, respectivamente, no endereço eletrônico www.valenca.ba.gov.br, pelo menos
por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos
representantes legais das licitantes, principalmente quanto a:
a) habilitação ou inabilitação da licitante;
b) julgamento das propostas;
c) resultado de recurso porventura interposto;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
d) resultado de julgamento desta Concorrência.
1.11.1. No curso da licitação, a Licitante deverá informar um e-mail para comunicações com a Prefeitura
Municipal de Valença, meio através do qual receberá informações pertinentes a Licitação bem como a
convocação, se for o caso, para assinatura de contrato.
1.12. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a
presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço www.valenca.ba.gov.br, cabendo
às licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente de
Licitação.
2. DO OBJETO:
2.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção da melhor proposta para a contratação da Outorga de
Concessão Remunerada de Uso do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula
(Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Atracadouro Ponta do Curral), em Valença-BA, incluindo a
execução de obras de requalificação, a Administração, Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas
áreas e serviços, a título de execução indireta, conforme prazo, condições e especificações do Projeto Básico
e demais Anexos deste Edital, em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público
a ser prestado com o de melhor técnica, de acordo com o inciso V do Artigo 15 da Lei 8.987, de 13/02/1995,
executado sob o planejamento, direção, coordenação, controle e fiscalização pelo Poder Executivo do Município
de Valença – BA, através da Secretaria Municipal da Administração, conforme especificado neste edital e
anexos.
2.2. O objeto da concessão compreende a operação, administração, requalificação, manutenção e exploração
comercial do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque Municipal de Valença – Bahia e do Terminal
Marítimo Bom Jardim (Atracadouro Ponta do Curral), à disposição permanente dos usuários por se tratar de
serviço essencial, não podendo ser interrompido, contra única exigência de pagamento de tarifa de utilização
efetiva.
2.3. A cobrança do usuário do serviço, excetuados os usuários com direito a isenção tarifária e descontos, será
feita através da tarifa pertinente ao serviço no momento do embarque e/ou desembarque.
2.4. A tarifa máxima estimada consiste na tarifa fixada para uso de Terminais Hidroviários, Classe II, pela
Resolução AGERBA nº. 16, de 05/06/2019, para Valença e Ponta do Curral qual seja igual a R$ 1,25 (um real e
vinte e cinco).
3. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar da presente licitação empresas localizadas em qualquer Unidade da Federação,
cadastrada ou não na Prefeitura Municipal de Valença-BA, que exerçam atividade pertinente e compatível com o
objeto desta Concorrência.
3.2. Poderão participar da presente licitação, os interessados que comprovarem habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme estabelecido nos art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 e
disposições constantes da Lei nº 8.987/95, bem como, atenderem ao presente edital e seus anexos.
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3.3. Não poderão participar deste Certame licitantes que:
3.3.1 Estejam impedidas de contratar com a Administração Pública;
3.3.2 Estejam cumprindo punição de suspensão ou tenham sido declaradas inidôneas por órgão da
Administração Pública, enquanto perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada;
3.3.3 Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
3.3.4. Cujo estatuto ou contrato social não guarde pertinência com o objeto deste Pregão;
3.3.5. Que estejam em processo de dissolução, recuperação judicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou
incorporação, conforme decisão judicial;
3.3.6 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,
quaisquer que seja sua forma de constituição;
3.3.7 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações elencadas no artigo 9º da lei 8.666/1993;
3.3.8 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
3.3.9 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como as
interessadas que tenham em seu quadro de pessoal servidor público que participe da sua gerência ou
administração, salvo se estes se encontrarem de licença para trato de interesses particulares, na forma dos seus
respectivos estatutos.
3.4.
A Comissão de Licitação, com vistas à participação do licitante interessado no certame, realizará a
Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica, que compreende a Consulta ao Cadastro de Licitantes Inidôneos do
Tribunal de Contas da União (TCU), do CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do CEIS - Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, do Portal da
Transparência do Governo Federal, disponível no endereço https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
3.4.1. A Comissão emitirá o comprovante da consulta e os passará para conhecimento e visto dos participantes
durante a Sessão Pública do Certame.
3.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional
adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e
supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente
pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
3.5.1. É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo
como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o
obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade (Súmula 281 do TCU)
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Considera-se como representante legal Credenciado para os atos do certame:
a) sócio administrador da empresa licitante, munido de cópia do seu documento de identificação e do contrato
social e todas as alterações contratuais ou contrato consolidado, se for o caso, com registro na Junta Comercial
do estabelecimento principal ou filial, todos autenticados;
b) qualquer pessoa habilitada por representante legal da licitante, mediante apresentação de procuração pública
ou particular, comprovando os necessários poderes para firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de
recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, além de cópia do
contrato social e todas as alterações contratuais ou contrato consolidado, se for o caso, com registro na Junta
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Comercial do estabelecimento principal ou filial e documentos de identificação do sócio administrador e do
outorgado, todos devidamente autenticados;
c) qualquer pessoa habilitada por representante legal da licitante, mediante apresentação de credencial
específica para o presente certame comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de
preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais
atos do certame, assinada pelo Representante Legal da licitante, além de cópia do contrato social e todas as
alterações contratuais ou contrato consolidado, se for o caso, com registro na Junta Comercial do
estabelecimento principal ou filial e documentos de identificação do sócio administrador e do credenciado, todos
devidamente autenticados.
4.2 Em todos os casos deverão ser apresentados junto com os documentos acima estabelecidos:
a) Declaração de idoneidade para participar da licitação;
b) Cópia do Cartão do CNPJ;
c) Prova da Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso;
4.2.1. A empresa que pretender fazer uso no curso da licitação de tratamento diferenciado nos termos do art. 42
a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 deverá apresentar, no ato do Credenciamento, apresentar o
seu ato constitutivo devidamente acompanhado da Declaração de Enquadramento com autenticação da Junta
Comercial do Estado ou da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado, que comprove a sua
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
4.3. No credenciamento, após verificadas as condições de participação, na forma do item 4.1. deste Edital,
deverá ser entregue ao Presidente da Comissão em separado, ou seja, fora dos envelopes contendo os
documentos de Proposta Técnica, Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, documento contendo a
identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e poderes para a prática dos atos
necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em conformidade com a Legislação aplicável à este certame.
4.4. A ausência de apresentação do documento de credenciamento ou apresentação irregular do
credenciamento impedirá o preposto da licitante de se manifestar e responder pela empresa durante a sessão.
4.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, bem
como a existência de coincidência entre sócios e/ou responsáveis técnicos das participantes.
4.6. A ausência da apresentação das declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação e de idoneidade
para participar da licitação implicará na exclusão da licitante ao certame.
4.7

Considerar-se-á iniciada a sessão com o recebimento das credenciais das participantes.

4.8. Dado início à sessão não será permitida a participação de licitantes retardatários, salvo se com isso, os
presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata
da Sessão.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DOS DOCUMENTOS
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão
Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os 03 (três) envelopes distintos sem rasuras ou emendas,
fechados (lacrados) e identificados, respectivamente, como Envelope nº 01 – Proposta Técnica, o Envelope nº
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02 – Proposta de Preço e o Envelope nº 03 – Documentos de Habilitação, bem como as declarações
complementares, e procederá à abertura da licitação.
AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/BA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2020
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA TÉCNICA
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa)
CNPJ:
ENDEREÇO: (Endereço completo – Rua, Bairro, nº, etc)
AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/BA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º001/2020
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa)
CNPJ:
ENDEREÇO: (Endereço completo – Rua, Bairro, nº, etc)
AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/BA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º001/2020
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa)
CNPJ:
ENDEREÇO: (Endereço completo – Rua, Bairro, nº, etc)
5.2. Os documentos exigidos na presente licitação poderão ser apresentados em original (inclusive os extraídos
via internet), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório judicial ou extrajudicial competente ou por
servidor da administração, ou publicações em órgão da imprensa oficial onde, neste último caso, fica dispensada
a autenticação desde que o documento tenha chave de autenticação para verificação através da Rede Mundial
de Computadores.
5.3. Os documentos apresentados devem estar válidos, sob pena de inabilitação do licitante, salvo nos caso em
que o licitante gozar de tratamento diferenciado em razão da Lei Complementar nº 123/06.
5.4. Se no documento não constar prazo de validade, serão aceitos e considerados válidos os documentos cuja
emissão tenha ocorrido em até 60 (sessenta) dias da sessão pública.
5.5. Os documentos emitidos via Internet deverão ser conferidos pela Comissão de Licitações.
5.6. Caso alguma empresa tenha interesse em fazer a autenticação dos seus documentos junto à Comissão de
Licitações, deverá comparecer até 01 (um) dia de antecedência no Departamento de Licitações, que procederá a
autenticação na forma da Lei Federal nº 13.726, de 8/10/2018.
5.7. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço
respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
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5.8. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva
tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado.
5.9. Não será reconhecido como documento autêntico aquele que for oriundo de uma cópia autenticada.
5.10. Não serão aceitos documentos enviados por fac-símile, correio ou internet, e/ou impressos em papel
térmico tipo usado em aparelhos de fac-símile.
5.11. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
5.11.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.11.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
5.11. Todas as declarações solicitadas neste edital deverão vir datadas e assinadas pelo representante legal da
licitante, procurador ou preposto credenciado.
5.12. Todos os documentos deverão ser apresentados na forma do item 5.1. deste edital devendo,
preferencialmente, ser relacionados na ordem estabelecida neste edital.
5.13. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.
5.14. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente
os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
5.15. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem
tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de
preços apresentadas.
5.16. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão
e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
6. DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO
6.1. A Proposta Técnica e a Proposta de Preço deverão ser entregues, em envelope lacrado, indevassável e em
conformidade com o item 5.1 deste Edital.
6.2. As Propostas e os documentos que a instruírem deverão estar em original, digitados, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo representante legal, procurador ou preposto credenciado em
todas as suas páginas, que deverão estar numeradas.
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6.3. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada com
especificação dessa finalidade.
6.4. A licitante proponente deverá computar na sua proposta técnica e de preços todas as despesas com
aquisições, reformas, obras de engenharia, indenizações, serviços, tributos, impostos e taxas e demais custos
relacionados com a execução dos serviços e das obras, objeto desta concorrência, inclusive despesas de
pessoal, trabalhistas e previdenciárias, encargos decorrentes da concessão previstos na legislação e
remuneração dos investimentos.
6.4.1. A licitante proponente deverá na elaboração de sua Proposta Técnica e de Preços considerar que:
a) A operação, administração, manutenção e exploração comercial do Terminal Fluvial de Embarque e
Desembarque Municipal de Valença – Bahia e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Atracadouro Ponta do Curral)
serão realizados à sua exclusiva conta de investimentos.
b) A execução das obras e serviços de engenharia necessários para Requalificação do Terminal Fluvial de
Embarque e Desembarque, localizado no Minigula (Centro), situado na Sede deste Município de Valença-BA,
inclusive com a implantação de espaço apropriado para Carga e Descarga de Mercadorias será realizado sem
qualquer contrapartida da Administração Pública Municipal, nem mesmo através de benefícios fiscais. O licitante
poderá optar pela reforma do equipamento existente ou pela construção de um novo equipamento dentro das
especificações exigidas neste Edital e Anexos, em local situado à uma das margens do Rio Una, em um dos
locais indicados no Projeto Básico anexo a este Edital.
c) A execução das obras e serviços de engenharia necessários à requalificação (reforma) do Terminal Marítimo
Bom Jardim (Ponta do Curral), neste Município, será igualmente realizado sem qualquer contrapartida da
Administração Pública Municipal, nem mesmo através de benefícios fiscais.
d) Deverá comprometer-se a atender nos Projetos de Engenharia e execução das obras as normas técnicas
brasileira de acessibilidade para pessoas com deficiência.
e) Deverá atender às recomendações técnicas constantes dos Pareceres do CEAT, referidos na Recomendação
nº 07/2017 do Ministério Público do Estado da Bahia.
6.4.2. A Concessionária deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
6.4.3. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades
da Concedente, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais
de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso
I do art. 65 da Lei n. 8.666/93
6.4.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários.
6.4.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.
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6.4.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
6.4.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário). Para os fins de fixação da tarifa de utilização do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque
Municipal de Valença – Bahia e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Atracadouro Ponta do Curral) considera-se
que a Tarifa Máxima Referencial consiste na Tarifa de Utilização de Terminal (TUTE), estabelecida para
Terminais Classe II, na Resolução AGERBA nº. 16, de 05/06/2019, para Valença e Ponta do Curral qual seja
igual a R$ 1,25 (um real e vinte e cinco).
6.6.1. PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N º 01
6.6.1.1. A Proposta Técnica deve ser elaborada, preferencialmente, conforme Modelo sugerido no
Edital (Anexo X) e conter a Metodologia de Operação, elaborada em linguagem clara e objetiva,
contendo, obrigatoriamente, os seguintes tópicos:
6.6.1.1.1. Experiência da licitante ou da empresa e Conhecimento do negócio - Apresentação
de objetivos e estratégias de desenvolvimento do negócio objeto da Concessão, identificando os
principais desafios e soluções que serão base para a proposta técnica apresentada.
6.6.1.1.1.1. A experiência da licitante ou da empresa deverá ser demonstrar mediante atestado(s)
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual(is) esteja consignado o tempo
de atuação na operação, arrecadação e administração de Terminais
6.6.1.1.2. Metodologia operacional - Com proposição dos parâmetros técnico-operacionais e
configuração do Sistema propostos pelo licitante.
6.6.1.1.3. Organização administrativa - Apresentação da equipe técnica, estrutura administrativa e
fluxos de trabalho propostos pelo licitante.
6.6.1.1.3.1. A equipe técnica deverá contar com, no mínimo, um profissional de nível superior, na
especialidade de Administração, devendo ser apresentado(s) atestado(s) de responsabilidade
técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado do acervo técnico
(CAT), pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto da presente licitação,
nas suas respectivas áreas de atuação, cabendo, ainda a comprovação do tempo de experiência dos
profissionais nos serviços atestados.
6.6.1.1.4. Manutenção preventiva e corretiva – Apresentação das rotinas de manutenção
preventiva e corretiva dos atracadouros e instalações prediais.
6.6.1.1.5. Sistemas de controle operacional e administrativo – Apresentação dos sistemas de
controle operacional e administrativo; plano de operação detalhado.
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6.6.1.1.6. Plano de expansão e reformas – Apresentação do plano de expansão e reformas
detalhado tomando por base as exigências mínimas previstas, incluindo os respectivos Projetos
Básicos para Obras nos Terminais.
6.6.1.2. No desenvolvimento da Metodologia de Operação, conforme item 6.1.1., assim como em
todo o corpo da Proposta Técnica, não poderão constar direta ou indiretamente, implícita ou
explicitamente, quaisquer informações que permitam o conhecimento dos preços, objeto da
Proposta de Preço.
6.6.1.3. Os licitantes deverão apresentar na Proposta Técnica, acompanhada dos Projetos Básicos
de Engenharia referente às obras necessárias à cada um dos Terminais, na forma indicada no
(Anexo X), contendo todo os elementos técnicos, exceto o Orçamento que deverá constar do
envelope da Proposta de Preços.
6.6.1.4. Os Projetos Básicos de Engenharia somente poderão ser aceitos se tiverem como anexo as
Anotações de Responsabilidade Técnica dos profissionais que os elaboraram, inclusive quanto ao
Orçamento.
6.6.2. PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE N º 02
6.6.2.1. A Proposta de Preço deverá ser elaborada com identificação da licitante, com
preenchimento de todos os dados discriminados, preferencialmente, conforme Modelo sugerido no
Edital (Anexo XI), sem emendas, ressalvas, rasuras, borrões ou entrelinhas.
6.6.2.1.1. A Proposta de Preço definirá a TMP (Tarifa Média Proposta) a ser praticada pelo licitante,
respeitada a TRM (Tarifa Referencial Máxima) estabelecida como limite tarifário máximo na data de
Contratação, nos termos deste Edital.
6.6.2.1.2. Os valores ofertados deverão estar expressos em moeda corrente nacional (Real - R$), com
duas casas decimais.
6.6.2.1.3. Serão desclassificadas as Propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com preços normais de mercado, ou manifestamente inexequíveis.
6.6.2.1.4. O licitante deverá estimar e propor uma estrutura tarifária com valores tarifários iguais ou
inferiores a estrutura da TRM (Tarifa Referencial Máxima) estabelecida como limite máximo na data
de Contratação em valores que considerar suficientes à geração da receita que assegure o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão.
6.6.2.1.5. Os preços constantes da Proposta de Preço deverão considerar todos os custos diretos e
indiretos, impostos, taxas e/ou despesas envolvidos no empreendimento e apresentados conforme
Modelo sugerido no Edital.
6.6.2.1.6. Acompanhando a Proposta de Preço e compondo o conteúdo do Envelope nº 02 deverão
ser apresentadas as memórias de cálculo e as especificações detalhadas que permitam a aferição da
correspondência entre as proposições da Proposta Técnica e os custos, investimentos e receitas
presentes na Proposta de Preço. Estas memórias de cálculo e especificações detalhadas terão por
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base a demanda de 2020 e deverão, no mínimo, conter:
6.6.2.1.6.1. Plano de negócios, contendo as estimativas de receitas, custos, despesas,
investimentos, fluxo de caixa operacional, bem como a Taxa Interna de Retorno da concessão, as
quais serão utilizadas para a verificação da consistência da Proposta de Preço. O documento deverá
conter Custos incorridos com mão-de-obra para operação, manutenção e administração dos
Terminais, incluindo quadro próprio e terceirizado para regimes operacionais de alta e baixa
temporadas;
6.6.2.1.6.2. Orçamento dos Projetos Básicos de Requalificação (Reforma ou Construção) do
Terminal Minigula e Projeto de Requalificação (Reforma) do Terminal de Bom Jardim (Ponta do
Curral), contendo as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de Encargos
Sociais, BDI e Composições de Custos Unitários;
6.6.2.1.7. A licitante deverá apresentar no Envelope nº 02, uma Declaração contendo o
compromisso expresso de viabilizar, por sua exclusiva conta, responsabilidade e risco, os recursos
financeiros suficientes para fazer face aos investimentos previstos na sua proposta, necessários à
melhoria, manutenção, expansão e operação dos Terminais.
6.6.2.1.8. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada
para o recebimento das propostas e documentos de habilitação, facultado, porém, os proponentes
estender tal validade por prazo superior.
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. A Proposta Técnica será avaliada levando em consideração a Metodologia de Operação que deverá
atender aos seguintes critérios:
Itens de Avaliação
1. Experiência da
licitante - Nota T1

Peso
Valores e Critérios de Avaliação
Peso T1 = 0,1 Valor = 1: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por no mínimo
seis meses.
Valor = 2: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por até 01
(um) ano
Valor = 3: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por até 02
(dois) ano
Valor = 4: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por até 03
(três) anos
Valor = 5: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por 04
(quatro) anos ou mais

2. Metodologia e Peso T2 = 0,1 Valor = 1: Se apresentar estrutura organizacional genérica
sem especificidade de funções compatíveis com a
qualidade técnica
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da proposta no
tema
Organização
Administrativa
Nota T2

atividade objeto do Contrato sem descrição dos
principais fluxos de trabalho.
Valor = 2: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funções compatíveis
com a atividade objeto do Contrato sem descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 3: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funções compatíveis
com a atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 4: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funçoes compatíveis
com a atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho e metas objetivas
quantificadas de racionalização e modernização.
Valor = 5: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funções compatíveis
com a atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho e metas objetivas quantificadas
de racionalização e modernização e descrição de processo
de seu monitoramento pelo Poder Concedente

3. Metodologia e Peso T3 = 0,2
qualidade técnica
da proposta no
tema Manutenção
preventiva
e
corretiva - Nota T3

Valor = 1: Se atender apenas critérios mínimos,
apresentando rotina de manutenção genérica sem
especificidade de funções compatíveis com a atividade
objeto do Contrato sem descrição dos principais fluxos de
trabalho
Valor = 2: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a
atividade objeto do Contrato sem descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 3: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a
atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 4: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a atividade
objeto do Contrato com descrição dos principais fluxos de
trabalho e metas objetivas quantificadas de
racionalização e modernização
Valor = 5: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a atividade
objeto do Contrato com descrição dos principais fluxos de
trabalho e metas objetivas quantificadas de racionalização
e modernização e descrição de processo de seu
monitoramento pelo Poder Concedente
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4. Metodologia e Peso T4 = 0,3
qualidade técnica
da proposta no
tema
Plano
operacional anual
- Nota T4

5. Metodologia e Peso T5 = 0,2
qualidade técnica
da proposta no
tema Tecnologias,
inclusive quanto
às
Obras
necessárias,
e
recursos materiais
a serem utilizados
nos investimentos
de melhoria dos
Terminais
e
sistemas
de
controle e acesso
e arrecadação. –
Nota T5

Valor = 1: Se apresentar Plano operacional anual de
forma genérica sem especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato sem
descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos
Valor = 2: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de
programações compatíveis com a atividade objeto do
Contrato sem descrição dos principais fluxos de trabalho e
quadro de alocação de recursos humanos
Valor = 3: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos
Valor = 4: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos e metas plurianuais
objetivas de racionalização e modernização operacional
Valor = 5: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos e metas plurianuais
objetivas de racionalização e modernização operacional e
descrição de processo de seu monitoramento pelo Poder
Concedente
Valor = 1: Se atender apenas os critérios em termos
dos investimentos mínimos
Valor = 2: Se apresentar Projeto Básico de Engenharia
dos Terminais e sistema de controle de acesso e
arrecadação de forma genérica sem especificidade de
funções compatíveis com a atividade objeto do Contrato
sem descrição dos principais itens de investimento
Valor = 3: Se apresentar modelagem Projeto Básico de
Engenharia dos Terminais e sistema de controle de acesso
e arrecadação de forma detalhada com especificidade de
funçóes compatíveis com a atividade objeto do Contrato sem
descrição dos principais itens de investimento
Valor = 4: Se apresentar modelagem Projeto Básico de
Engenharia dos Terminais e sistema de controle de acesso
e arrecadação de forma detalhada com especificidade de
funçóes compatíveis com a atividade objeto do Contrato sem
descrição dos principais itens de investimento
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6. Qualificação da Peso T6= 0,1
equipe técnica a
ser mobilizada para
execução
do
contrato - Nota T6

Total

Valor = 5: Se apresentar modelagem Projeto Básico de
Engenharia dos Terminais e sistema de controle de acesso
e arrecadação de forma detalhada com especificidade de
funçóes compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
descrição dos principais itens de investimento e
modelo de atendimento aos requisitos de
monitoramento da Concessão pelo Poder Cedente,
bem como preocupação com a natureza e
sustentabilidade ecológica
Valor = 1: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 06 (seis) meses em atividade compativel
com objeto da contratação
Valor = 2: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 01 (um) ano em atividade compativel
com objeto da contratação
Valor = 3: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 02 (dois) anos em atividade compativel
com objeto da contratação
Valor = 4: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 03 (três) anos em atividade compativel
com objeto da contratação
Valor = 5: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 04 (quatro) anos ou mais em atividade
compativel com objeto da contratação

1,0

7.1.1 As notas serão atribuídas pela Comissão Especial de Licitação de acordo com os critérios
especificados, com intervalos de 1,0 (um vírgula zero);
7.1.2. A nota atribuída a cada Item de Avaliação, será ponderada pelo respectivo “Peso”, calculando-se em
seguida a média ponderada, que será a Nota Técnica (NT) obtida pela licitante na Proposta Técnica, dada
pela seguinte fórmula:
NT = (Nota T1x Peso T1) + (Nota T2x Peso T2) + (Nota T3 x Peso T3) + (Nota T4 x Peso T4) + (Nota T5
x Peso T5) + (Nota T6 x Peso T6)
7.1.3. No julgamento das Propostas Técnicas, será desclassificado o licitante cuja pontuação obtida não
atingir o mínimo de 3,0 (três virgula zero) na nota final ou não alcançar no mínimo nota igual a 1,00 (um
vírgula zero) em cada Item de avaliação, de acordo com os pesos e critérios de avaliação antes definidos.
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7.2. A Proposta de Preços será avaliada levando em consideração os seguintes critérios:
7.2.1. Para o julgamento da Proposta de Preço será atribuída uma Nota de Preço (NP), na escala de 1
(um) a 5 (cinco), com base no percentual de desconto da TMP-TARIFA MÉDIA PROPOSTA em relação a
Tarifa Referencial Máxima definida na Resolução AGERBA nº. 16, de 05/06/2019, de acordo com a tabela a
seguir descrita:
Percentual de desconto = (TRM-TMP)/TRM
De 0,00% a 1,00%
De 1,01% a 2,50%
De 2,51% a 5,00%
De 5,01% a 7,50%
Acima de 7,51%

Nota de Preço (NP)
1
2
3
4
5

7.2.2. Será classificado em primeiro lugar, segundo os critérios de julgamento antes previstos o licitante
cuja proposta apresentar o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, a TMP (Tarifa
Média Proposta) a ser praticada, respeitada a TRM (Tarifa Referencial Máxima) estabelecida como limite
tarifário máximo na data de Contratação apurado de acordo com o item anterior.
7.2.3. Para fins de julgamento final das propostas, serão atribuídos os seguintes pesos às Notas
Técnicas (NT) e às Notas de Preço (NP):
Nota
Nota Técnica (NT)
Nota de Preço (NP)

Pesos
Peso 9 (nove)
Peso 1 (um)

7.2.4. Será classificado em primeiro lugar o Licitante que conseguir a maior Nota Final (NF), que será igual
à soma das médias ponderadas das Notas Técnica e de Preço, de acordo com a seguinte fórmula:
NF=(( NT x 9 )+ (NP x 1))/10.
8. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros
da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue
necessário, poderá suspender a reunião para análise das propostas.
8.2. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da
proposta.
8.4. Será desclassificada a proposta técnica que:
8.4.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;
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8.4.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas para a proposta técnica;
8.4.3. não apresentar projeto básico da obra de requalificação dos terminais.
8.4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – PROPOSTA TÉCNICA
8.4.1. A Comissão de Licitação fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta Técnica, e
verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações deste
instrumento convocatório.
8.4.2. A avaliação das Propostas Técnicas será efetuada de acordo com os critérios de avaliação
constantes deste Edital, devendo a Comissão elaborar relatório sucinto e fundamentado do seu trabalho,
devidamente assinado por todos os seus integrantes, justificando as notas atribuídas às Propostas
Técnicas.
8.4.3. Divulgada a classificação das Propostas Técnicas, e não havendo registro de protesto ou
impugnação e desde que haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a
apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a Comissão de Licitação prosseguirá no
andamento dos trabalhos, procedendo à devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
desclassificados tecnicamente, contendo Propostas de Preços a respectiva Documentação de Habilitação.
8.4.4. Se houver impugnação ou protesto por recurso do julgamento realizado, permanecerão fechados os
Envelopes nº 02 e 03, sendo devidamente rubricados por todos os presentes e guardados em poder da
Comissão, até a designação de nova data para a sua abertura.
8.4.5. Não sendo possível a realização do julgamento das Propostas Técnicas na mesma sessão, a
Comissão de Licitação procederá à publicação do resultado no Diário Oficial do Município.
8.4.6. Decorridos os prazos recursais ou após o julgamento dos recursos interpostos, será designada data e
hora para prosseguimento do certame.
8.4.7. Serão desclassificadas as propostas que:
8.4.7.1. contenham vícios ou ilegalidades;
8.4.7.2. não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;
8.4.7.3. apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo órgão ou entidade
Concedente no ato convocatório;
8.4.7.4. apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; ee) não vierem a comprovar sua
exequibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade apresentada.
8.4.7.5. não apresentar junto dom a Proposta de Preços a declaração prevista no item 6.6.2.1.7. do
Edital, qual seja o compromisso expresso de viabilizar, por sua exclusiva conta, responsabilidade e
risco, os recursos financeiros suficientes para fazer face aos investimentos previstos na sua
proposta, necessários à melhoria, manutenção, expansão e operação dos Terminais.
8.5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO
8.5.1. O Presidente da Comissão de Licitação fará a abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta de Preço, e
verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações deste
instrumento convocatório e com os critérios de aceitabilidade dos preços neste fixados.
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8.5.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será observado o disposto nos art. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/06 e §2º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.5.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
8.5.4. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
8.5.5. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as
remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.3. deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.5.6. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 8.5.3. deste
edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
8.5.7. Permanecendo o empate após a providência da alínea acima, será procedido sorteio, em ato público, para
qual todos os proponentes serão convocados conforme § § 2º e 3º ambos do artigo 45 da Lei nº 8.666 de 1993,
exceção feita quando o empate ocorrer entre o proponente de capital integralmente nacional e proponente de
capital com participação com participação de capital estrangeiro, hipótese na qual será declarada vencedora a
empresa nacional, na forma do parágrafo 2º, art. 3º da Lei nº 8.666 de 1993.
8.5.8. Em caso de sorteio lavrar-se-á ata específica.
8.5.9. Na forma do art. 48, §3º da Lei Complementar Federal nº 123/06, nesta licitação será prioritária a
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o
limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
8.5.10. Para os fins desta Licitação, em face do disposto no Parágrafo Único do Art. 47 da Lei
Complementar Federal nº 123/06, aplicar-se á o Decreto Federal nº 8.538, de 06/10/2015.
8.5.10.1. Considera-se:
I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação;
II - âmbito regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver
mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE; e
III - microempresas e empresas de pequeno porte - os beneficiados pela Lei Complementar Federal nº
123/06, nos termos do inciso I do caput do art. 13.
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8.5.11. A Comissão de Licitação procederá ao julgamento das Propostas de Preço e classificação final de
acordo com os critérios estabelecidos no item 7 deste Edital.
8.5.12. A Comissão franqueará a palavra para que os licitantes registrem em ata seus protestos ou
impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando
envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
8.5.13. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes de
Habilitação, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem guardados em poder da
Comissão, até a designação de nova data para a abertura.
8.5.14. Não havendo registro de protesto ou impugnação e desde que haja declaração expressa consignada
em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a
Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, procedendo à devolução dos envelopes fechados aos
concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação de habilitação, e procedendo à
abertura dos Envelopes nº 03 – Habilitação - do licitante classificado com a melhor Nota Final (NF).
9. DO ENVELOPE Nº 03 - HABILITAÇÃO
9.1. Para Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar um dos seguintes documentos:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.1.1. O(s) documento(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar que o licitante tem atividade compatível com o
objeto da presente licitação.
9.1.2. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da última alteração
contratual ou estatutária com a consolidação respectiva e em vigor, bem como, da Certidão Simplificada da
Junta Comercial do Estado onde esteja situado o domicílio ou sede da Licitante, com vistas à comprovação das
referidas alterações.
9.1.3. Os documentos deverão estar acompanhados de Cópia da Cédula de Identidade do(s) representante(s)
legal(is) da pessoa jurídica.
9.2. Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista a licitante deverá apresentar:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (disponível no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, disponível
no link http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal.
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. No caso de licitante com
sede no Estado da Bahia, o documento pode ser obtido através de consulta ao link http://sefaz.ba.gov.br/, em
Inspetoria Eletrônica – Certidões – Emissão – Débito de Tributos);
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. No caso do Município de
Valença, a Certidão dever ser obtida diretamente no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de 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
(disponível no link
http://www.tst.jus.br/certidao);
9.2.1. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de
negativas ou certidões que comprovem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.
9.2.2. Para o fim de demonstração da regularidade fiscal e trabalhista não será aceito meros protocolos de
requerimento de certidões.
9.2.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.
9.2.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta Licitação,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.3. Para a comprovação qualificação econômico-financeira da licitante, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na
forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta.
c) Prova de Garantia de Participação no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da outorga,
considerado o tempo total da vigência da concessão.
9.3.1. No caso de ser apresentada a certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art.
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58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.
9.3.2. A comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes
fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.3.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
9.3.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
I - publicados em Diário Oficial; ou
II - publicados em jornal de grande circulação; ou
III - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
9.3.3.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
I - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou,
II - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
9.3.3.3. Sociedade criada no exercício em curso:
I - no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.3.3.4. Será admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.3.3.5. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da
exigência do item 9.3., letra c do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED
(Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da
Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
I - Termo de autenticação com a identificação do autenticador;
II - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis;
III - Termo de abertura e encerramento;
IV - Recibo de entrega de Livro Digital.
9.3.3.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
9.3.3.7. Os índices apresentados pela empresa licitante deverão constar do Livro Diário registrado na Junta
Comercial ou em Memorial assinado pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável, com o
devido número de registro junto ao Conselho de Contabilidade.
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9.3.3.8. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
9.3.4. A garantia deverá ser apresentada, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art.
56 da Lei nº 8.666/93:
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
9.3.4.1. Caso opte o Licitante pela caução em dinheiro, deverá comparecer ao Setor de Tributos do Município e
solicitar a emissão do Documento de Arrecadação Municipal, para recolhimento do valor, que não poderá se dar
mediante cheques, mas apenas por dinheiro. O licitante deverá apresentar no Envelope nº 03 o Documento de
Arrecadação Municipal devidamente autenticado pela instituição bancária.
9.3.4.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.
9.3.4.3. No caso de cooperativa, esta deverá ainda apresentar a última auditoria contábil-financeira da
cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
9.3.4.4. Para fins da apresentação da garantia, informa-se aos interessados que o valor da outorga está fixado
em R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais). O valor estimado decorre da estimativa de
pessoas que fazem uso dos Terminais, entre a alta e a baixa estação, é de 15.000 (quinze mil) pessoas, em
média, que efetuam o pagamento da Tarifa de Utilização de Terminal (TUTE) de Valença e do Ponta do Curral
com valor igual a R$ 1,25 (um real e vinte e cinco), conforme disposição da Resolução AGERBA nº. 16, de
05/06/2019.
9.3.4.4. a vigência da concessão resta fixada em 10 (dez) anos.
9.4. Para efeito de qualificação técnica será exigido das empresas licitantes:
a) Prova de Registro no Conselho Regional de Administração do Estado onde estiver localizada a sede ou
domicílio da Licitante;
b) Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à desempenho de atividades pertinentes ao
objeto desta licitação, qual seja a administração, gestão, operação e/ou exploração de Terminais Hidroviários,
através da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da
contratação, sendo aceito o somatório de atestados, tal como é autorizado no item 10.6., letra b da Instrução
Normativa Nº 5, de 26 de maio de 2017.
c) Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, como empregado, prestador de serviços ou
sócio, um profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, acompanhado da certidão de acervo técnico – CAT, expedido pelo
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Conselho Regional de Administração, comprovando a compatibilidade entre a responsabilidade técnica e o
objeto licitado.
d) Indicação de Profissional de Nível Superior como Responsável Técnico, detentor de Atestado de Capacidade
Técnica que demonstre experiência na administração, gestão, operação e/ou exploração de Terminais
Hidroviários, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração, para a administração, gestão,
operação e/ou exploração de Terminais Hidroviários;
e) Qualificação do Profissional de Nível Superior indicado como Responsável Técnico, mediante apresentação
de curriculum vitae e declaração do profissional indicado informando que aceita o encargo, no caso da empresa
sagrar-se vencedora da licitação;
f) Declaração de quantitativo mínimo de pessoal necessário para a operacionalização, administração e
manutenção do serviço, preferencialmente, conforme Modelo sugerido no Edital (Anexo IV);
g) Comprovação da realização da visita técnica ao Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque, localizado no
Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA, expedido pela Prefeitura
Municipal conforme modelo do Anexo III;
h) Declaração informando que tomou conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação, expedido pela Prefeitura Municipal, conforme modelo sugerido no Anexo VI Edital.
9.4.1. O profissional de nível superior indicado na demonstração da capacidade técnica como responsável
técnico deverá possuir vínculo com a empresa licitante. Entende-se por vínculo o societário, demonstrado pelo
ato constitutivo ou alterações em vigor ou vínculo empregatício ou contratual, demonstrado por meio de carteira
de trabalho ou por contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil.
9.4.2. A não apresentação do documento exigido na letra g do item 9.4., embora não inabilite a concorrente,
importará na impossibilidade da licitante, durante a fase da licitação ou, eventualmente, na fase de execução do
contrato, arguir qualquer fato ou circunstância relacionados com os Terminais e sal Administração, instalações
ou equipamentos existentes que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, afete os termos de sua proposta,
tendo-os como compatíveis com os elementos constantes da Metodologia de Operação e Proposta de Preços
apresentados.
9.4.4. No caso do licitante optar por não realizar a vistoria técnica, deverá firmar declaração conjuntamente
assinadas pelo responsável legal e pelo responsável técnico informando acerca do conhecimento pleno das
condições físicas e peculiaridades da operação, administração, manutenção e exploração comercial dos
espaços do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo
Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA, informando que se responsabiliza pela execução do objeto da
concessão e que não pleiteará qualquer revisão de tarifa de uso do terminal em razão de eventual desequilíbrio
econômico-financeiro que venha a se confirmar por decorrência dos investimentos na requalificação dos
terminais serem superiores ao montante previsto para arrecadação com a tarifa ao longo da outorga.
9.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), preferencialmente, conforme Modelo sugerido no Edital (Anexo
VII).
10. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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10.1. A Comissão deliberará sobre a habilitação do primeiro classificado, franqueando a palavra uma vez
mais aos participantes para que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis,
podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise
mais apurada.
10.2. Não havendo registro de protesto ou impugnação e desde que haja declaração expressa consignada
em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a
Comissão procederá à convocação, se for o caso, de tantos licitantes classificados quantos forem os
inabilitados no julgamento previsto no item anterior.
10.3. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a
esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente das propostas ou do envelope de habilitação.
10.4. Serão inabilitados os licitantes que:
a) apresentarem documentação incompleta, emendada, rasurada, com entrelinhas ou linguagem que dificulte a
exata compreensão do enunciado, ou, ainda, que não estejam datadas e assinadas, quando for o caso;
b) colocar documentos em envelopes trocados;
c) colocar em apenas um envelope, documentos de habilitação e proposta;
d) não apresentar, no prazo definido pela Comissão de Licitação, os eventuais esclarecimentos exigidos;
e) não atender a forma e condições exigidas para a apresentação da documentação de habilitação e de
propostas técnicas e de preços;
f) desatenderem as normas, parâmetros e/ou requisitos estabelecidos neste Edital ou na legislação pertinente.
10.5. A Comissão de Licitação, quando julgar necessário, poderá determinar diligências e solicitar informações
complementares, fixando prazo razoável para a resposta, a fim de elucidar questões incidentes e para o melhor
andamento do processo licitatório, de acordo com o art. 43, § 3°, da Lei das Licitações, bem como fixar nova
data para julgamento.
10.6. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor pela Comissão
Permanente de licitações.
10.7. Sendo inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos de habilitação do
licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
classificado atenda às condições fixadas no edital.
10.8. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão,
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.9. Se todas as Propostas forem desclassificadas ou inabilitadas, a Comissão de Licitação poderá fixar
às licitantes ou consórcios o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras, escoimadas dos
defeitos e/ou irregularidades constatados.
10.10. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições
técnicas e econômicas por ele ofertadas.
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10.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na fase de habilitação, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.11.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 10.11. deste Edital, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Depois de classificadas as propostas e concluída a fase de habilitação, ultrapassados os recursos, o
Prefeito Municipal homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual ao licitante vencedor,
em despacho circunstanciado.
12. DOS RECURSOS
12.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas
observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo
prazo necessário à interposição de recursos.
12.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais
recursos interpostos, eficácia suspensiva.
12.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Prefeitura Municipal, Departamento de Licitações e
Contratos, situado na Travessa General Labatut, s/nº, Centro, Valença-Bahia, diariamente, das 08h30min às
14h00min.
12.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal de Valença, por intermédio do Presidente da Comissão de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12.7. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará o
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde
que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do prazo.
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
29 - Ano - Nº 4574

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

13.1. Visando assegurar o cumprimento das obrigações contratuais ao longo da vigência da concessão,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento dos Terminais Concedidos, a
Concessionária prestará garantia equivalente a 5% cinco por cento) do valor global estimado da
contratação, podendo a concessionária optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro; ou
b) Títulos da Dívida Pública; ou
c) Fiança bancária; ou
d) Seguro - garantia.
13.2. No caso de fiança bancária ou seguro-garantia, o documento deverá ser emitido com vencimento
anual, atualizando-se automaticamente seu valor a cada ano até o cumprimento final das obrigações
contratuais.
13.3. No caso da garantia ser efetivada em moeda corrente do país, será depositada em conta de
poupança especial/vinculada, cujo saldo será restituído ao final do contrato, com os respectivos
rendimentos capitalizados, deduzidos os impostos e taxas incidentes.
14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
14.1. A presente licitação poderá ser objeto de revogação ou anulação pela autoridade competente, na
forma da lei.
14.2. A autoridade competente somente revogará esta Licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, ou declarará sua nulidade quando verificar ilegalidade.
14.3. No caso de desfazimento do procedimento administrativo licitatório fica assegurado às Licitantes
o direito ao contraditório e à ampla defesa.
15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato de
Concessão, conforme Modelo previsto no Anexo XII deste Edital.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
15.3. O prazo de vigência da contratação é de 10 (dez) anos, contados do Termo de Entrega e Recebimento dos
Terminais, prorrogável, por igual período, desde que atendidas as condições previstas na Minuta Contratual.
15.3.1. O contrato decorrente desta licitação poderá ser prorrogado, desde que haja manifestação da
Concessionária no prazo mínimo de 06 (seis) meses antes do seu término, com aceitação pelo Concedente.
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15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
15.5. O não atendimento, pelo adjudicatário, das exigências formuladas nos itens anteriores ou a recusa em
celebrar o contrato de concessão, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a
adjudicatória às penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, hipótese em que a Prefeitura
Municipal poderá convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a Licitação.
15.6. Celebrado o contrato de concessão será promovido a transferência para a concessionária do
Terminais Hidroviários Concedidos, mediante Termo de Entrega e Recebimento das Instalações do
Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim
(Ponta do Curral) de Valença-BA.
15.7. O Termo de Entrega e Recebimento das Instalações dos Terminais concedidos será formalizado após
vistoria circunstanciada e da conferência dos bens reversíveis, afetos à concessão, de maneira a permitir
uma correta e completa definição do estado de conservação deles.
15.8. Integrarão o Termo de Entrega e Recebimento das Instalações dos Terminais Concedidos todos os
projetos, especificações e descrições detalhadas de seus componentes, de maneira a permitir uma correta
e completa definição do estado de conservação dos bens, equipamentos e das instalações objeto da
concessão.
15.9. A contagem do prazo para a execução das obras de intervenções físicas e serviços objeto da
concessão, previstos na Proposta Técnica apresentada pela concessionária só se inicia, após a
formalização do respectivo Termo de Entrega e Recebimento dos Terminais Concedidos.
15.10. A Prefeitura Municipal de Valença deverá expedir em prazo razoável e que não comprometa o
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão as licenças municipais, inclusive ambientais. O
Município de Valença e a Concessionária, em conjunto, providenciarão junto aos órgãos estaduais e
federais as licenças que se fizerem necessárias para as obras e serviços de engenharia.
15.11. Ressalvado o disposto no Contrato de Concessão, que consubstancia o Anexo XII deste Edital, a
transferência da concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do Poder
Concedente, implicará a caducidade da concessão. Para fins de obtenção da anuência referida o
pretendente deverá atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
jurídica e fiscal necessárias à assunção da concessão e comprometer-se, expressamente, a cumprir todas
as cláusulas, termos e condições da concessão.
15.12. Caberá à Prefeitura Municipal e, no que couber ao Estado da Bahia, através da Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA, a supervisão e
fiscalização da concessão.
16. DAS PENALIDADES:
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16.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações e responsabilidades decorrentes da concessão dos
Terminais, objeto desta Licitação, poderão, garantida prévia defesa e o contraditório, ser aplicadas à
Concessionária as seguintes penalidades:
a) Comunicado de irregularidade;
b) Advertência;
c) Multa;
d) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração Pública
estadual, por prazo não superior a dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria entidade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Concessionária ressarcir efetivamente a Administração
pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
16.2.

A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração.

16.3. As multas não terão caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o contratado da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
16.2. O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais ou regulamentares que
a tiverem determinado.
16.3. A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento da mesma obrigação caracteriza a
reincidência da infração.
16.4. A cada reincidência ocorrida no prazo de 90 (noventa) dias, aplicar-se-á multa equivalente ao dobro da
anteriormente aplicada.
16.5. Das infrações lavrar-se-ão os competentes autos de infração, sendo as penalidades aplicadas pela
fiscalização municipal.
16.6. Das autuações caberão recursos, quanto a multas, apreensões e suspensões ao Secretário Municipal de
Administração.
16.7. O prazo para apresentação por escrito dos recursos é de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da
notificação do infrator.
16.8. Indeferido o pedido pelo chefe do órgão competente da Prefeitura Municipal, novo recurso poderá ser
interposto à Prefeita, dentro de 05 (cinco) dias do indeferimento.
16.9. As multas deverão ser pagas dentro de 10 (dez) dias a contar da notificação de multa ou da publicação do
indeferimento do recurso.
16.10. Findo o prazo acima será determinada a remessa para cobrança executiva.
17. DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO:
17.1. Extingue-se a concessão por:
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a) advento do termo contratual;
b) encampação;
c) caducidade;
d) rescisão;
e) anulação; e
f) falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa
individual.
17.2. Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis descritos e
caracterizados no Projeto Básico, e os que venham a ser agregados, nestas condições, ao longo da
vigência da concessão, desde que consignados nos Relatórios de Avaliação de Investimentos e
Controle de Bens Reversíveis, bem assim direitos e privilégios transferidos à concessionária, havendo
imediata assunção do objeto da concessão pelo Poder Concedente.
17.3. Nos casos de extinção da concessão pelo advento do termo contratual ou de encampação, o
Poder Concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e
avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que eventualmente possam ser
devidas à concessionária, tomando por base o último Relatório de Avaliação de Investimentos e
Controle de Bens Reversíveis.
17.4. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com indenização prévia das parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis eventualmente ainda não amortizados ou depreciados e
que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do objeto da
concessão.
17.5. Para os fins deste item, 12 (doze) meses antes do termo final previsto para a vigência da
concessão será instaurado processo administrativo, no qual estará assegurado à concessionária o
amplo direito de defesa e o contraditório, promovendo-se os levantamentos e avaliações pertinentes,
levando em consideração o último Relatório de Avaliação de Investimentos e Controle de Bens
Reversíveis.
17.6. Considera-se encampação a retomada do objeto da concessão pelo Poder Concedente durante
o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio
pagamento de indenização.
17.7. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do Poder Concedente, a
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as
disposições deste edital e as normas contratuais.
17.7.1. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente quando:
a) O objeto da concessão estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base
as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da boa qualidade e atualidade dos serviços
prestados nos Terminais;
b) A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares
concernentes à concessão, inclusive no que diga respeito à mora no pagamento de financiamento
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obtido, mediante garantias com receitas da concessão;
c) A concessionária paralisar, injustificadamente, o objeto da concessão em qualquer de suas fases;
d) A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter em
adequadas condições os Terminais e sua operação;
e) A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos prazos devidos ou não
atender as intimações do Poder Concedente para regularizar o cumprimento do contrato de
concessão;
g) A concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos,
inclusive contribuições sociais.
17.8. A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação de inadimplência
da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Antes da
instauração do processo administrativo de inadimplência serão comunicados à concessionária,
detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e
transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.
17.9. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do Prefeito, independentemente de indenização prévia, calculada no curso do
processo, se couber, para o que será tomado por base, inclusive, o último Relatório de Avaliação de
Investimentos e Controle de Bens Reversíveis.
17.10. A declaração de caducidade não acarretará qualquer espécie de responsabilidade para o Poder
Concedente em relação a encargos, ônus, obrigações, ou compromissos com terceiros ou com
empregados da concessionária.
18. DA INTERVENÇÃO:
18.1. Sem prejuízo das demais estipulações constantes neste Edital e seus anexos, o Poder Concedente poderá
intervir na concessão, com o fim de:
a) assegurar o seu cumprimento em todos os seus termos, especialmente a administração e operação dos
Terminais em condições adequadas, com atualidade;
b) assegurar o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
18.2. A intervenção far-se-á por decreto do Prefeito Municipal que conterá a designação do interventor, o prazo
da intervenção e os objetivos e limites da medida.
18.3 Declarada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento
administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar as responsabilidades, inclusive para
os efeitos do subitem 17.6., assegurado o direito de ampla defesa.
18.4. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à
concessionária, precedida de prestação de contas pelo Interventor, que responderá pelos atos praticados
durante sua gestão.
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18.5. Declarada e decretada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades,
assegurado o direito de ampla defesa.
18.5.1. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será
declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à Concessionária, sem prejuízo de seu
direito à indenização.
18.5.2. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de
considerar-se inválida a intervenção.
18.5.3. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à
Concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.
19. BENS VINCULADOS À CONCESSÃO
19.1. São bens reversíveis desta Concessão o Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no
Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA, observadas as demais
condições previstas no Contrato de Concessão.
19.1.1. São considerados bens vinculados à Concessão todos os bens imóveis, acessões, benfeitorias e os bens
móveis adquiridos pela Concessionária que sejam necessários à exploração dos Terminais, os quais serão, na
forma da lei, revertidos ao patrimônio público ao final da concessão.
19.2. São também vinculados a Concessão os bens de propriedade do Poder Concedente, que serão objeto
de Concessão de Uso à Concessionária, a título gratuito, como forma de assegurar a modicidade das tarifas, por
período de vigência idêntico ao do contrato da concessão, independentemente de estarem relacionados no
Edital e seus anexos.
19.3. Os bens de propriedade do Poder Concedente, indicados no Anexo 7 deste Edital, serão objeto de
Permissão de Uso pela Concessionária, a título gratuito, e disponibilizados para o SISTEMA durante o prazo
fixado na Proposta Técnica da licitante ou consórcio para sua reposição, podendo ser a qualquer tempo
substituídos pelo Poder Concedente por outros que se prestem aos mesmos fins, independente de indenização.
20. DA FISCALIZAÇÃO:
20.1. Todos os serviços a serem realizados pela Concessionária serão fiscalizados por prepostos do Município,
devidamente credenciados, obrigando-se a Concessionária a permitir e facilitar o exercício da fiscalização pelo
livre acesso ao terminal, dependências e às instalações da autorizada e bem assim prestar informações de
natureza técnica, operacional, econômica, financeira, jurídica e contábil, vinculadas à concessão, nos prazos que
lhes forem assinalados.
20.2. A Concessionária responderá pelos prejuízos causados ao poder público, aos usuários ou a terceiros, sem
que a fiscalização exercida pelo Município atenue, limite ou exclua essa responsabilidade.
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20.3. A Concessão a ser outorgada pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas tarifas.
17. DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO
17.1. O reajustamento da tarifa de utilização do terminal será anual ou em periodicidade indicada pelo órgão
competente.
17.2. As tarifas, após o transcurso de 12 (doze) meses, poderão sofrer o reajuste nos mesmos índices e
percentuais aplicados para Terminais Classe II, divulgada pela AGERBA.
18. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
18.1. Além do previsto na legislação específica e neste Edital, obriga-se a Concessionária a:
a) Proporcionar serviços de qualidade aos passageiros que embarquem, ou desembarquem no terminal;
b) Manter a urbanidade de relacionamento interpessoal de seus funcionários, os quais deverão estar sempre
uniformizados e identificados, com os usuários e a fiscalização do Município;
c) Estabelecer rigorosa disciplina nas áreas determinadas para transito de usuários, de passageiros, e de
passageiros em condições especiais;
d) Criar e manter infraestrutura de serviços, visando atender aos usuários, passageiros e turistas;
e) Garantir condições de segurança, higiene e conforto aos usuários, quer sejam passageiros, público em geral
ou empregados em atividades do terminal ou tripulantes de embarcação;
f) Assegurar a limpeza, manutenção e conservação das áreas de uso comum, fachadas internas e externas,
áreas de estacionamento, píeres, salão de espera para embarque, corredores, vias de acesso e outras, dentro
do perímetro de jurisdição do terminal, além de pontes de atracação;
g) Manter Livro de Registro de ocorrências, reclamações e sugestões na sala de administração do próprio
terminal, para ser utilizado por usuários, passageiros e locatários;
h) Permitir e facilitar aos prepostos da fiscalização a inspeção do terminal em qualquer dia e hora, fornecendo
todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados;
i) Enviar ao Município os dados estatísticos mensais operacionais e econômico-financeiros dos equipamentos
sob suas responsabilidades, enviando-os ao Município até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao mês
referenciado;
j) Destinar espaço ou área para a fiscalização do Município, quando solicitado, e submeter à aprovação do
Município as áreas destinadas à instalação de serviços de utilidade ou necessidade pública, livre de quaisquer
ônus e a qualquer título;
k) Não instalar ou locar área que tenha por finalidade o comércio de jogos de azar ou de natureza semelhante;
l) Assumir o ônus pelo custeio de todos os recursos materiais e humanos, água e esgoto, energia elétrica,
limpeza, conservação e vigilância de todas as áreas verdes e acessos, assim como de todas as obras e serviços
necessários ao bom funcionamento do terminal;
m) Assumir o ônus das taxas e dos impostos municipais, estaduais e federais, pagando-os pontualmente;
n) Não instalar, direta ou indiretamente, serviço de sonorização no terminal, a qualquer título, pretexto ou fim,
salvo para anuncio de embarques ou desembarques ou alterações operacionais do(s) serviço(s) de transporte
efetuados pelas transportadoras;
o) Manter o conjunto arquitetônico e as instalações dos equipamentos concedidos em perfeito estado de
conservação, dando permanente manutenção, de modo a permitir o pleno funcionamento de todos os serviços;
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p) Executar, tão logo se faça necessário, e a seu ônus, todo e qualquer reparo nas instalações e áreas
construídas do terminal situado na Rua Comendador Madureira. Caso seja o Município obrigado a realizá-lo, por
inadimplemento da administradora, esta deverá indenizá-la no dobro do valor dos serviços ou obras necessárias;
q) Implantar e manter, de forma direta ou através de terceiros, quando necessário, serviço de informação
permanente ao público, tais como, dentre outros: horários, tarifas, etc.
r) Coibir a permanência e/ou circulação de aliciadores de passageiros nas áreas internas e externas do terminal,
podendo recorrer ao auxílio e aos bons ofícios dos Poderes Públicos competentes para realizar essas tarefas;
s) Não permitir que sejam afixados no recinto dos terminais, através de pintura, dísticos, impressos ou ainda
veiculados por áudio ou vídeo, anúncios, notícias, notas ou propagandas amorais, políticas e discriminatórias
sob o ponto de vista de credo religioso ou cor, bem como atentatórios à ordem pública e às autoridades
constituídas;
t) Não permitir o trânsito de usuários ou de público em geral por áreas de acesso restrito a funcionários, pessoal
de operação e tripulantes de embarcações;
u) Não realizar nenhuma alteração física nos terminais, seja para obra de restauração, ampliação ou modificação
de estrutura ou área, que possa desvirtuar a sua concepção arquitetônica original, sem prévia e expressa
autorização do Município;
v) Colocar uma placa, confeccionada segundo modelo fornecido pelo Município, em local visível do terminal,
indicando que a administração do Terminal está sob sua responsabilidade e contendo o número de telefone da
Administração para reclamações ou sugestões e o da Ouvidoria do Município para eventual formulação de
reclamações;
w) Devolver, após o encerramento do prazo previsto no contrato de concessão, os terminais em perfeitas
condições de uso e funcionamento, conservação e higienização, não lhe cabendo nenhum direito à indenização,
a qualquer título, pelas obras que realizar durante o cumprimento do contrato, ou mesmo por obras de
melhoramentos ou ampliação das áreas construídas, não cabendo à administradora, “ipso facto”, o direito de
retenção;
x) Cumprir o cronograma referente à obra do novo terminal hidroviário, entregando-o no prazo ali estipulado;
y) Instalar relógio(s) com horário oficial, em local visível e de fácil acesso;
z) Encaminhar ao Município cópia de todos os contratos que firmar com locatários referentes aos diversos
espaços do terminal;
aa) Caso seja necessário, realizar obras de requalificação do terminal hidroviário da Rua Comendador
Madureira, conforme cronograma e projeto apresentado e aprovado pelo Poder Concedente;
bb) Adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação dos recursos naturais,
para a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a preservação do meio ambiente;
cc) Adotar as melhores técnicas de execução de projetos e obras e de prestação de serviços, segundo normas e
procedimentos técnicos e científicos pertinentes, utilizando-se dos mais eficientes processos e equipamentos.
dd) Entregar ao Município os Terminais totalmente requalificados e equipados.
18.2. Compreendem também como obrigações da Concessionária, as atividades de administração, operação,
manutenção e conservação dos terminais.
19. RECEITAS DA CONCESSÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO
19.1. O cidadão usuário dos Terminais Hidroviários estará sujeitos ao pagamento da Tarifa de Utilização de
Terminal (TUTE), no valor fixado na presente licitação.
19.2. São fontes de arrecadação da Concessionária:
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a) Cobrança da Tarifa de Utilização de Terminal Hidroviário, por passageiros que embarcar em embarcações
operadoras de linhas de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros, conforme regras do órgão
competente.
b) Cobrança de Tarifa de Utilização do Terminal Hidroviário, por passageiro que desembarcar de embarcações
operadoras de serviços turísticos e de fretamento, a ser efetuada junto às empresas responsáveis;
c) Receita auferida com a locação de espaços comerciais dos Terminais;
d) Receitas provenientes da exploração, por conta própria, de empreendimentos comerciais;
e) Taxas de Embarque e Desembarques das embarcações que fizerem uso dos Terminais;
19.2.1. As demais receitas ordinárias estarão em regime de mercado, constituindo-se sua existência, seus
valores e sua adimplência como risco exclusivo da Concessionária – cabendo ao Poder Concedente apenas a
obrigação garantir a posse e uso dos bens e de não permitir que terceiros explorem as mesmas atividades no
local.
19.3. Havendo necessidade de alterações ou expansões futuras com vistas a garantir a continuidade da
prestação de um serviço público adequado o Poder Concedente poderá alterar unilateralmente o Contrato,
garantindo-se à Concessionária apenas restabelecimento, concomitante, do equilíbrio econômico-financeiro
original.
19.4. Extinta a concessão, todos os bens afetos à Concessão reverterão em favor do Poder Concedente.
19.5. É obrigação da Concessionária, zelar pela manutenção dos bens reversíveis ao longo de toda a
Concessão, devendo entregá-los ao Poder Concedente em perfeitas condições uso, de modo a garantir a
continuidade da prestação do serviço público.
19.6. Deverá a empresa vencedora seguir rigorosamente as características, especificações técnicas e prazos
indicados em sua proposta técnica e de preços, sendo fiscalizado durante a execução pela Gerência Municipal
dos Terminais e Hidroviário, encarregado pelo acompanhamento das obras.
19.7. Os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade.
19.8. A Concessionária deverá apresentar Cronograma para assunção da Concessão, indicando inclusive o
prazo para execução das obras necessárias nos terminais, devendo manter regular o tráfego de passageiros,
bem como a sua permanência em local adequado até que se conclua a execução das obras necessárias à
requalificação dos Terminais.
19.10. Será assegurado ao Concessionário, na forma da Lei, o equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, ao longo da concessão, conforme disposto no Contrato, após o prazo de 01 (um) ano ou,
extraordinariamente, em prazo inferior, desde que o mesmo tenha realizado a vistoria técnica e os fatos
apontados no Pedido de Revisão não se fizessem aparentes na Licitação e que isto justifiquem as
condições de desequilíbrio em relação às condições de remuneração do investimento estabelecidas
na Proposta do Licitante.
19.11. A revisão, vinculada à identificação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, na
forma da Lei, em contraposição aos riscos ordinários de exploração normal e adequada da
concessão, terá lugar em razão das causas estruturais, a saber:
a) sempre que, por imposição do Poder Concedente, houver modificação unilateral do contrato que
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importe em variação estrutural dos seus custos ou de receitas, elevando-os;
b) excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou
encargos legais ou sobrevenham novas disposições legais, após a data de apresentação da
proposta pela concessionária, quando provado o seu impacto sobre as condições financeiras do
contrato;
c) sempre que houver alteração dos investimentos programados em função da demanda na
prestação adequada dos serviços objeto da concessão e que tal alteração seja previamente
acordada entre as partes.
d) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior, fato do príncipe,
fato da administração, resultem, comprovadamente, em variações dos custos da concessionária.
e) sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto sobre
as receitas da concessionária, tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou qualquer
outro privilégio tributário ou tarifário.
19.12. Sempre que houver lugar para a revisão do contrato de concessão, poderão ser adotadas
formas alternativas para recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da concessão, inclusive
mediante a prorrogação do prazo da concessão, desde que a alternativa, justificadamente, melhor
atenda ao interesse público.
19.13. A revisão contratual poderá ocorrer em desfavor da concessionária, na hipótese de alteração
para menos, de alíquotas de tributos, de encargos legais, ou extinção destes, após a data de
apresentação da proposta.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital será feita de acordo com o Artigo 110 da Lei 8.666/93,
excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, sendo considerados dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
20.2. Em qualquer fase do processo desta Licitação, o Poder Concedente se reserva o direito de solicitar às
participantes esclarecimentos eventualmente necessários em relação à documentação e à proposta
apresentadas.
20.3. A Comissão de Licitação poderá transformar o processo em diligência para apuração de dados e
condições indispensáveis ao julgamento da proposta, bem como se valer dos préstimos de técnicos, consultores
ou empresas especializadas.
20.4. As interpretações, correções e ou alterações elaboradas pela Prefeitura no Edital, serão comunicadas aos
interessados e participantes, através de publicação no Diário Oficial do Município.
20.5. O gerenciamento, controle e fiscalização do objeto da presente licitação serão de inteira competência da
Secretaria Municipal de Administração.
20.6. A Concessionária deverá manter no Município de Valença, durante a vigência da Concessão, instalações
destinadas à administração específica do objeto da presente licitação, com escrituração de natureza contábil,
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fiscal, trabalhista, previdenciária e demais registros e informações que forem pertinentes, a ser executada
mediante instruções da Concedente, no que couber.
20.7. O licitante que deixar de atender as convocações referidas neste Edital, nos prazos previstos, perderá o
direito à Concessão.
20.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.
20.9. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos relacionados no Preâmbulo do Edital da Licitação.
19.12. Fica eleito o foro da Comarca de Valença/BA para a solução judicial das demandas relativas a presente
Concorrência, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Valença/BA, 18 de fevereiro de 2020.
DIEGO ANSELMO PASSOS SANTOS MENDES
Presidente da COPEL
MARIANO TOSTA BATISTA
Membro da COPEL
MARINALDO FERREIRA LEMOS
Membro da COPEL

Aprovado:
ISRAEL VENTURA MENDES
Subprocurador de Licitações de Contratos
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
ANEXO I - PROJETO BÁSICO
1. DO OBJETIVO:
1.1. O presente termo de referência tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os processos de
execução e diretrizes gerais, para outorga de contratação da Outorga de Concessão Remunerada de Uso do
Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom
Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de requalificação, a Administração,
Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, a título de execução indireta,
conforme prazo, condições e especificações do Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.
1.2. Com vistas a obedecer às disposições do Art. 2º da Lei Municipal nº 2.503, de 18/10/2017, bem como os
artigos 18 e 23 da Lei nº 8.987/95, elege-se como critério de julgamento o de Melhor proposta em razão da
combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica (Art.
15, inciso V da Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995).
2. DO OBJETO E BENS OBJETO DA CONCESSÃO
2.1. Consiste em objeto deste Projeto Básico a concessão remunerada de uso e exploração de bem público
precedida de execução de obras de requalificação e incluindo a operação, administração, manutenção e
exploração comercial dos espaços do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula
(Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA.
2.2. A operação dos serviços dos terminais hidroviários, serão executadas sob o planejamento, direção,
coordenação, controle e fiscalização pelo Poder Executivo do Município de Valença/BA, doravante denominado
simplesmente Poder Concedente.
3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS TERMINAIS
3.1 Terminal Hidroviário Minigula
3.1.1. Atualmente, a edificação e cais ocupam uma área total de 732,00 m², contendo 01 (um) atracadouro, com
capacidade total para 02 (duas) embarcações, vagas disponibilizadas para as embarcações operadoras do
transporte regular de passageiros e de roteiros turísticos.
3.2. Atracadouro do Bom Jardim (Ponta do Curral)
3.2.1. A edificação e o píer ocupam área total com capacidade total para 04 (quatro) embarcações, operadoras
do transporte regular de passageiros e de roteiros turísticos e lojas, guichê e salão de espera. Atualmente o pies
está defeituoso e o imóvel com pouca estrutura conforme Auditoria que integra a Recomendação nº 07/2017 do
MP/BA.
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3.3. Os Terminais Hidroviários atendem os serviços de linhas de embarcações operadoras do transporte regular
de passageiros do Município de Valença – BA e de roteiros turísticos compreendendo as localidades da Ilha de
Tinharé (Município de Cairu e seus distritos: Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá, Gamboa, Galeão).
3.4. O licitante poderá optar em requalificar o Terminal Hidroviário da Minigula, o reformando ou construindo
novo Equipamento, em área própria aprovada pela Prefeitura Municipal, em um dos pontos constantes do Mapa
Anexo (ANEXO I.D) a Este Projeto, devendo em ambos os casos apresentar o Projeto Básico, contendo
Planilhas, Cronograma Físico-financeiro, Planilha de BDI e encargos, Peças Gráficas e Projeto 3 D, que deverá
ser apresentado juntamente com a Proposta Técnica de Administração do Serviço, devendo contar no mínimo
com 01 (um) atracadouro, com capacidade total para 04 (quatro) embarcações, vagas disponibilizadas para as
embarcações operadoras do transporte regular de passageiros e de roteiros turísticos.
3.5. O Projeto para Requalificação do Atual Terminal de Minigula ou Construção de Novo Equipamento a ser
construído, conforme o caso, deverá conter:
a) 01 (um) pier com capacidade mínima de atracação igual a 03 (três) embarcações simultâneas
b) 01 (uma) sala para atendimento médico emergencial
c) 01 (uma) sala para farmácia
d) 03 (três) salas para conveniências, lanches e souveniers
e) 01 (uma) sala para corpo de bombeiros
f) 01 (uma) sala para Conselho Tutelar
g) 01 (uma) sala para Política Militar
h) 01 (uma) sala para informações turísticas
3.6. O Projeto de Requalificação (Reforma) do Terminal de Bom Jardim, deverá garantir a adequação do imóvel
e ainda a ampliação do mesmo para instalação:
da obrigatoriedade de:
a) 01 (uma) sala para atendimento médico emergencial
b) 03 (três) salas para conveniências, lanches e souveniers
c) 01 (uma) sala para Conselho Tutelar
d) 01 (uma) sala para Política Militar
e) 01 (uma) sala para informações turísticas
3.7. Os Terminais Hidroviários atendem um público, em média, de 15.000 (quinze mil) pessoas por mês, sendo
que este número tem variações dependendo da época do ano.
3.8. Os investimentos na execução das obras públicas, referida no caput deste artigo, ocorrerão por conta da
Concessionária com posterior amortização nos termos do contrato ou de outras fontes desde que não haja ônus
para o município.
3.9. As tarifas relativas à concessão poderão ser majoradas por ato administrativo do Prefeito Municipal,
conforme planilha de gastos da Concessionária, e buscando manter o equilíbrio econômico financeiro do
contrato.
3.10. A arrecadação obtida através da tarifa será utilizada na redução dos custos para construção, conservação
e manutenção dos Terminais.
4. DOS PRAZOS:
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4.1. A empresa vencedora deverá iniciar a prestação do serviço imediatamente após a assinatura do contrato e
do recebimento do Termo de Entrega e Recebimento dos Terminais.
4.1.1. O bem concedido consiste no Terminal Hidroviário Minigula situado na Rua Comendador Madureira e no
Atracadouro do Bom Jardim. Caso o Licitante opte por realizar a construção de novo equipamento, deverá
apresentar também Plano de Ação para manutenção do serviço no equipamento existente da Minigula que será
usado até que o novo equipamento seja totalmente construído e equipado.
4.1.2 O prazo de vigência do contrato de concessão será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogável, por igual
período, a critério da Administração.
4.2. A manifestação da intenção de continuidade deverá ser feita por escrito à Concedente, através da
Secretaria de Administração, por protocolo, com antecedência de cento e oitenta dias da data de término do
prazo final de concessão.
4.3. O Poder Concedente, emitirá resposta a manifestação da concessionária da intenção de continuidade, em
até noventa dias antes do advento do termo final do prazo de concessão, sempre devidamente fundamentado,
tanto em caso positivo como negativo no que tange a respectiva prorrogação contratual.
5. DA ADMINISTRAÇÃO DOS TERMINAIS
5.1. O serviço será operado conforme descrição no edital e anexo nos quais constam os dados relativos a
operação do serviço.
5.2. Por interesse público, observado o dever da concessionária em garantir a prestação do serviço adequado
poderão ser efetuadas alterações na execução da concessão no decorrer do prazo contratual, mediante
determinações do Poder Concedente.
5.3. A operação do serviço concedido será fiscalizada permanentemente pelo Poder Concedente.
6. DAS RECEITAS:
6.1. São fontes de arrecadação da Concessionária:
a) Cobrança da Tarifa de Utilização de Terminal Hidroviário, por passageiros que embarcar em embarcações
operadoras de linhas de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros, conforme regras do órgão
competente.
b) Cobrança de Tarifa de Utilização do Terminal Hidroviário, por passageiro que desembarcar de embarcações
operadoras de serviços turísticos e de fretamento, a ser efetuada junto às empresas responsáveis;
c) Receita auferida com a locação de espaços comerciais dos Terminais;
d) Receitas provenientes da exploração, por conta própria, de empreendimentos comerciais;
e) Taxas de Embarque e Desembarques das embarcações que fizerem uso dos Terminais;
6.2. As demais receitas ordinárias estarão em regime de mercado, constituindo-se sua existência, seus valores e
sua adimplência como risco exclusivo da Concessionária – cabendo ao Poder Concedente apenas a obrigação
garantir a posse e uso dos bens e de não permitir que terceiros explorem as mesmas atividades no local.
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7. DO PREÇO MÁXIMO DA TARIFA A SER ACEITA PELO PODER CONCEDENTE:
7.1. O valor da Tarifa Referencial Máxima (TRM) é de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), determinada
pela Resolução AGERBA nº. 16, de 05/06/2019, para Valença e Ponta do Curral
8. DO REAJUSTE DA TARIFA:
8.1. Fica assegurado o reajuste da tarifa anualmente ou em menor periodicidade se assim autorizar o órgão
competente, quando se verificar aumento na respectiva despesa orçada, levando-se em conta os custos de
operação e manutenção dos serviços.
9. DAS DESPESAS E DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DA CONCESSIONÁRIA:
9.1. Incumbe exclusivamente à Concessionária todos os custos e despesas decorrentes da operação do serviço,
devendo manter no município de Valença/BA, durante a vigência do contrato, estabelecimento dedicado à
prestação do serviço público de que trata o presente termo de referência, com todas as instalações necessárias
à respectiva operação, nele mantendo toda a escrituração vinculada à execução do contrato de concessão e da
operação do serviço, seja ela contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, com os documentos comprobatórios e
de suporte à permanente disposição do órgão responsável do Poder Concedente, complementados por cópias
da documentação societária e de outros documentos que forem necessários ou úteis para embasar a
documentação antes referida.
9.2. Rege-se pela legislação trabalhista vigente, aplicável às empresas privadas, a relação entre a
concessionária e seu pessoal contratado, não estabelecendo entre estes e o Município de Valença/BA qualquer
relação trabalhista, por força do parágrafo único, do artigo 31, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995.
10. DA OPERAÇÃO:
10.1. Por tratar-se de serviço público essencial, a partir da data da assinatura do contrato, a prestação do serviço
fica transferida à concessionária, nas condições e termos definidos neste termo de referência, não podendo
ocorrer descontinuidade, sob pena de revogação unilateral da concessão.
10.2. As características para a implantação da operação deverão corresponder à indicada no presente termo de
referência.
11. DA ESPECIFICAÇÃO DO PESSOAL:
11.1. Os funcionários da Concessionária executarão atividades de recepção e condução de público interno e
externo em demanda dos setores da Administração, bem como, da prestação dos serviços, assegurando e
agilizando o fluxo de trabalho destes setores, compreendendo, dentre outras correlatas, as seguintes atribuições:
I- Permanecer no lugar que lhes é destinado para não prejudicar o movimento dos usuários;
II- Recepcionar de forma adequada, educada e prestativa os usuários, fornecendo informações precisas e
objetivas;
III- Fornecer informações de acordo com orientações a serem repassadas quando da assunção dos serviços;
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IV- Cumprir rigorosamente os procedimentos estabelecidos nas normas de acesso e nas rotinas específicas dos
serviços;
V- Manter o ambiente de trabalho propício para que os serviços se realizem com esmero e perfeição, atendidas
todas as condições e especificações básicas estabelecidas para o cargo;
VI- Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho salutar e livre de conflitos de forma a preservar a
imagem da concessionária e a qualidade dos serviços;
VII- Manter a urbanidade no trato com os usuários.
11.3. A jornada diária e mensal de trabalho dos postos de serviço fica a cargo da concessionária devendo
corresponder aos horários das embarcações e atividades a serem executadas por cada categoria, respeitando e
cumprindo as determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do
trabalho, em relação aos seus empregados.
11.4. Os uniformes deverão preservar os padrões da cor e tecidos escolhidos pela concessionária devendo esta
fornecer gratuitamente aos funcionários de modo que se apresentem trajados adequadamente.
12. DAS PENALIDADES:
12.1. A infringência do presente termo de referência sujeitará o infrator à penalidade de multa, sem prejuízo de
outras regularmente estabelecidas, em especial do disposto nos artigos 87 a 88 da Lei nº 8.666 de 1993.
12.2. O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais ou regulamentares que
a tiverem determinado.
12.3. A multa será calculada pelo valor em reais.
12.4. A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento da mesma obrigação caracteriza a
reincidência da infração.
12.5. A cada reincidência ocorrida no prazo de 90 (noventa) dias, aplicar-se-à multa equivalente ao dobro da
anteriormente aplicada.
12.6. Das infrações lavrar-se-ão os competentes autos de infração, sendo as penalidades aplicadas pela
fiscalização municipal.
12.7. Das autuações caberão recursos, quanto a multas, apreensões e suspensões ao Secretário Municipal de
Administração.
12.8. O prazo para apresentação por escrito dos recursos é de 10 (dez) dias contador a partir do recebimento da
notificação do infrator.
12.9. Indeferido o pedido pelo chefe do órgão competente da Prefeitura Municipal, novo recurso poderá ser
interposto à Prefeita Municipal, dentro de 05 (cinco) dias do indeferimento.
12.10. As multas deverão ser pagas dentro de 10 (dez) dias a contar da notificação de multa ou da publicação do
indeferimento do recurso.
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12.11. Findo o prazo acima será determinada a remessa para cobrança executiva.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE:
13.1. São obrigações do Poder Concedente, além das já previstas no presente termo de referência:
a) Regulamentar o serviço de operação e administração do terminal hidroviário;
b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
c) Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a Concessão, nos casos e nas condições previstas no
presente termo de referência, bem como, na legislação vigente;
d) Organizar, programar, controlar e fiscalizar o serviço prestado pela empresa concessionária;
e) Estabelecer a metodologia para determinar o preço máximo da tarifa para fins de licitação da concessão;
f) Autorizar reajustes e proceder à revisão das tarifas consoante legislação municipal vigente, Lei Orgânica
Municipal e demais legislações aplicáveis;
g) Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para melhor adequação ao interesse
público, respeitado o equilíbrio econômico financeiro do contrato.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:
14.1. Além do previsto na legislação específica e neste Edital, obriga-se a Concessionária a:
a) Proporcionar serviços de qualidade aos passageiros que embarquem, ou desembarquem no terminal;
b) Manter a urbanidade de relacionamento interpessoal de seus funcionários, os quais deverão estar sempre
uniformizados e identificados, com os usuários e a fiscalização do Município;
c) Estabelecer rigorosa disciplina nas áreas determinadas para transito de usuários, de passageiros, e de
passageiros em condições especiais;
d) Criar e manter infraestrutura de serviços, visando atender aos usuários, passageiros e turistas;
e) Garantir condições de segurança, higiene e conforto aos usuários, quer sejam passageiros, público em geral
ou empregados em atividades do terminal ou tripulantes de embarcação;
f) Assegurar a limpeza, manutenção e conservação das áreas de uso comum, fachadas internas e externas,
áreas de estacionamento, píeres, salão de espera para embarque, corredores, vias de acesso e outras, dentro
do perímetro de jurisdição do terminal, além de pontes de atracação;
g) Manter Livro de Registro de ocorrências, reclamações e sugestões na sala de administração do próprio
terminal, para ser utilizado por usuários, passageiros e locatários;
h) Permitir e facilitar aos prepostos da fiscalização a inspeção do terminal em qualquer dia e hora, fornecendo
todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados;
i) Enviar ao Município os dados estatísticos mensais operacionais e econômico-financeiros dos equipamentos
sob suas responsabilidades, enviando-os ao Município até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao mês
referenciado;
j) Destinar espaço ou área para a fiscalização do Município, quando solicitado, e submeter à aprovação do
Município as áreas destinadas à instalação de serviços de utilidade ou necessidade pública, livre de quaisquer
ônus e a qualquer título;
k) Não instalar ou locar área que tenha por finalidade o comércio de jogos de azar ou de natureza semelhante;
l) Assumir o ônus pelo custeio de todos os recursos materiais e humanos, água e esgoto, energia elétrica,
limpeza, conservação e vigilância de todas as áreas verdes e acessos, assim como de todas as obras e serviços
necessários ao bom funcionamento do terminal;
m) Assumir o ônus das taxas e dos impostos municipais, estaduais e federais, pagando-os pontualmente;
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n) Não instalar, direta ou indiretamente, serviço de sonorização no terminal, a qualquer título, pretexto ou fim,
salvo para anuncio de embarques ou desembarques ou alterações operacionais do(s) serviço(s) de transporte
efetuados pelas transportadoras;
o) Manter o conjunto arquitetônico e as instalações dos equipamentos concedidos em perfeito estado de
conservação, dando permanente manutenção, de modo a permitir o pleno funcionamento de todos os serviços;
p) Executar, tão logo se faça necessário, e a seu ônus, todo e qualquer reparo nas instalações e áreas
construídas do terminal situado na Rua Comendador Madureira. Caso seja o Município obrigado a realizá-lo, por
inadimplemento da administradora, esta deverá indenizá-la no dobro do valor dos serviços ou obras necessárias;
q) Implantar e manter, de forma direta ou através de terceiros, quando necessário, serviço de informação
permanente ao público, tais como, dentre outros: horários, tarifas, etc.
r) Coibir a permanência e/ou circulação de aliciadores de passageiros nas áreas internas e externas do terminal,
podendo recorrer ao auxílio e aos bons ofícios dos Poderes Públicos competentes para realizar essas tarefas;
s) Não permitir que sejam afixados no recinto dos terminais, através de pintura, dísticos, impressos ou ainda
veiculados por áudio ou vídeo, anúncios, notícias, notas ou propagandas amorais, políticas e discriminatórias
sob o ponto de vista de credo religioso ou cor, bem como atentatórios à ordem pública e às autoridades
constituídas;
t) Não permitir o trânsito de usuários ou de público em geral por áreas de acesso restrito a funcionários, pessoal
de operação e tripulantes de embarcações;
u) Não realizar nenhuma alteração física nos terminais, seja para obra de restauração, ampliação ou modificação
de estrutura ou área, que possa desvirtuar a sua concepção arquitetônica original, sem prévia e expressa
autorização do Município;
v) Colocar uma placa, confeccionada segundo modelo fornecido pelo Município, em local visível do terminal,
indicando que a administração do Terminal está sob sua responsabilidade e contendo o número de telefone da
Administração para reclamações ou sugestões e o da Ouvidoria do Município para eventual formulação de
reclamações;
w) Devolver, após o encerramento do prazo previsto no contrato de concessão, os terminais em perfeitas
condições de uso e funcionamento, conservação e higienização, não lhe cabendo nenhum direito à indenização,
a qualquer título, pelas obras que realizar durante o cumprimento do contrato, ou mesmo por obras de
melhoramentos ou ampliação das áreas construídas, não cabendo à administradora, “ipso facto”, o direito de
retenção;
x) Cumprir o cronograma referente à obra do novo terminal hidroviário, entregando-o no prazo ali estipulado;
y) Instalar relógio(s) com horário oficial, em local visível e de fácil acesso;
z) Encaminhar ao Município cópia de todos os contratos que firmar com locatários referentes aos diversos
espaços do terminal;
aa) Caso seja necessário, realizar obras de requalificação do terminal hidroviário da Rua Comendador
Madureira, conforme cronograma e projeto apresentado e aprovado pelo Poder Concedente;
bb) Adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação dos recursos naturais,
para a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a preservação do meio ambiente;
cc) Adotar as melhores técnicas de execução de projetos e obras e de prestação de serviços, segundo normas e
procedimentos técnicos e científicos pertinentes, utilizando-se dos mais eficientes processos e equipamentos.
dd) Entregar ao Município o Terminal Hidroviário da Minigula Novo ou Requalificado, conforme opção e de Bom
Jardim totalmente requalificado.
14.2. Compreendem também como obrigações da Concessionária, as atividades de administração, operação,
manutenção e conservação dos terminais.
15. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS:
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15.1. São direitos, bem como, deveres dos usuários:
a) Receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei Federal 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, em
contrapartida ao pagamento da tarifa;
b) Levar ao conhecimento do Poder Concedente e da concessionária as irregularidades de que tenham
conhecimento referente ao serviço prestado;
c) Receber do poder concedente e da concessionária informações para defesa de interesses individuais ou
coletivos;
d) Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do
serviço;
e) Contribuir para permanência das boas condições dos bens públicos, através dos quais lhes são prestados os
serviços;
f) Ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade de serviço;
g) Utilizar o serviço dentro dos horários fixados pelo Poder Concedente;
h) Ser tratado com urbanidade e respeito pela Concessionária, através de seus prepostos e funcionários, bem
como pelos funcionários do Poder Concedente;
i) Portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e operadores, mantendo a ordem e bons
costumes no terminal;
j) Pagar a tarifa devida corretamente;
l) Não comercializar, panfletar ou pedir esmolas no interior do terminal;
m) Não transportar no terminal produtos que comprometam a segurança e conforto dos demais usuários.
16. DA INTERVENÇÃO:
16.1. O Poder Concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do
serviço, bem como, o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
16.2. A intervenção somente poderá ser executada através de decreto com exposição de motivos e objetivos,
designação de interventor, prazo da intervenção e limites da medida.
16.3. Declarada e decretada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades,
assegurado o direito de ampla defesa.
16.4. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será
declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à Concessionária, sem prejuízo de seu
direito à indenização.
16.5. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de
considerar-se inválida a intervenção.
16.6. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à
Concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.
17. DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO:
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17.1. Extingue-se a concessão por:
a) Término do termo;
b) encampação ou resgate;
c) revogação;
d) Anulação;
e) Extinção, dissolução ou falência da empresa permissionária.
17.2. Extinta a permissão retornam a Prefeitura Municipal os direitos e privilégios transferidos à permissionária,
com a reversão de todos os bens vinculados à prestação de serviço, salvo os bens de propriedade do
permissionário;
17.3. A reversão ao término do prazo aventado será feita sem indenização.
17.4. Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pelo poder público competente, procedendo-se
oportunamente aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias;
17.5. A assunção do serviço autoriza em caráter excepcional a ocupação e utilização das instalações,
equipamentos, material e pessoal da ex-permissionária que forem considerados essenciais à continuidade do
serviço.
17.6. Considera-se encampação ou resgate a retomada do serviço da Prefeitura Municipal, durante o prazo da
permissão por motivo de interesse público ou conveniência administrativa, mediante pagamento da indenização
adequada, de modo a ser respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do termo de permissão.
17.7. A inexecução total ou parcial do termo de permissão acarretará a aplicação de sanções ou a revogação
unilateral da permissão, a critério do poder permitente, respeitadas as disposições deste artigo e as normas
celebradas entre as partes.
17.8. A revogação unilateral da permissão poderá ser declarada pela Prefeitura Municipal quando:
I- O serviço estiver sendo prestado em desacordo com as cláusulas contratuais, bem como, ao edital e seus
anexos da concorrência;
II- A permissionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada
prestação do serviço permitido;
III- A permissionária descumprir dispositivos legais ou regulamentares concernentes à concessão;
IV- A permissionária, sem justa causa, paralisar o serviço sem autorização da Prefeitura Municipal por mais de
48 (quarenta e oito) horas ou concorrer para tanto, ou prestá-la de forma deficiente ou inadequada;
V- A permissionária transferir seu controle acionário sem anuência da Prefeitura Municipal;
VI- Ser decretada a falência da concessionária ou a dissolução da firma.
A declaração da revogação unilateral da permissão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da
permissionária.
17.9. O termo de concessão também poderá ser suspenso por iniciativa da concessionária, no caso de
descumprimento de normas legais por parte da Prefeitura Municipal, mediante ação especialmente intentada
para este fim após decisão do Poder Judiciário.
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17.10. A revogação será precedida de justificação que indique a conveniência do ato, devendo o instrumento
conter regras detalhadas sobre composição patrimonial decorrente da antecipação do término da concessão, se
for o caso.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1. Será considerada vencedora a empresa que apresentar melhor proposta em razão da combinação dos
critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica (Art. 15, inciso V da
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995), bem como, atender as condições descritas no termo de
referência, no projeto básico, no edital e respectivos anexos.
Valença/BA, 18 de fevereiro de 2020.

ROSANA SILVA MOURA
Secretária de Administração
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
ANEXO I.A – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
1. Para Habilitação, na licitação para a contratação da Outorga de Concessão Remunerada de Uso do Terminal
Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim
(Ponta do Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de requalificação, a Administração,
Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, a título de execução indireta,
conforme prazo, condições e especificações do Projeto Básico e demais Anexos deste Edital, quando deverão
ser exigido o cumprimento dos seguintes requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação econômica e capacidade técnica, a seguir propostos:
1.1. Para Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar um dos seguintes documentos:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
1.1.1. O(s) documento(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar que o licitante tem atividade compatível com o
objeto da presente licitação.
1.1.2. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da última alteração
contratual ou estatutária com a consolidação respectiva e em vigor, bem como, da Certidão Simplificada da
Junta Comercial do Estado onde esteja situado o domicílio ou sede da Licitante, com vistas à comprovação das
referidas alterações.
1.1.3. Os documentos deverão estar acompanhados de Cópia da Cédula de Identidade do(s) representante(s)
legal(is) da pessoa jurídica.
1.2. Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista a licitante deverá apresentar:
a)
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (disponível no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
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02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, disponível
no link http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal.
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. No caso de licitante com
sede no Estado da Bahia, o documento pode ser obrido através de consulta ao link http://sefaz.ba.gov.br/, em
Inspetoria Eletrônica – Certidões – Emissão – Débito de Tributos);
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. No caso do Município de
Valença, a Certidão dever ser obtida diretamente no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de 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
(disponível no link
http://www.tst.jus.br/certidao);
1.2.1. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de
negativas ou certidões que comprovem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.
1.2.2. Para o fim de demonstração da regularidade fiscal e trabalhista não será aceito meros protocolos de
requerimento de certidões.
1.2.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.
1.2.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta Licitação,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
1.3. Para a comprovação qualificação econômico-financeira da licitante, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na
forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta.
c) Prova de Garantia de Participação no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da outorga,
considerado o tempo total da vigência da concessão.
1.3.1. No caso de ser apresentada a certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.
1.3.2. A comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes
fórmulas:
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LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

1.3.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
1.3.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
I - publicados em Diário Oficial; ou
II - publicados em jornal de grande circulação; ou
III - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
9.3.3.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
I - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou,
II - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
1.3.3.3. Sociedade criada no exercício em curso:
I - no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
1.3.3.4. Será admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
1.3.3.5. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da
exigência do item 1.3., letra c do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED
(Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da
Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
I - Termo de autenticação com a identificação do autenticador;
II - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis;
III - Termo de abertura e encerramento;
IV - Recibo de entrega de Livro Digital.
1.3.3.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
1.3.3.7. Os índices apresentados pela empresa licitante deverão constar do Livro Diário registrado na Junta
Comercial ou em Memorial assinado pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável, com o
devido número de registro junto ao Conselho de Contabilidade.
1.3.3.8. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
1.3.4. A garantia deverá ser apresentada, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art.
56 da Lei nº 8.666/93:
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a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
1.3.4.1. Caso opte o Licitante pela caução em dinheiro, deverá comparecer ao Setor de Tributos do Município e
solicitar a emissão do Documento de Arrecadação Municipal, para recolhimento do valor, que não poderá se dar
mediante cheques, mas apenas por dinheiro. O licitante deverá apresentar no Envelope nº 03 o Documento de
Arrecadação Municipal devidamente autenticado pela instituição bancária.
1.3.4.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.
1.3.4.3. Para fins da fixação do valor da outorga em R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil
reais) a Administração estimou, entre a alta e a baixa estação, o uso dos Terminais por 15.000 (quinze mil)
pessoas, em média, com pagamento de Tarifa de Utilização de Terminal (TUTE) de Valença e do Ponta do
Curral com valor igual a R$ 1,25 (um real e vinte e cinco), conforme disposição da Resolução AGERBA nº. 16,
de 05/06/2019. O tempo da concessão foi estabelecido em 10 (dez) anos.
1.4. Para efeito de qualificação técnica será exigido das empresas licitantes:
a) Prova de Registro no Conselho Regional de Administração do Estado onde estiver localizada a sede ou
domicílio da Licitante;
b) Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à desempenho de atividades pertinentes ao
objeto desta licitação, qual seja a administração, gestão, operação e/ou exploração de Terminais Hidroviários,
através da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da
contratação, sendo aceito o somatório de atestados, tal como é autorizado no item 10.6., letra b da Instrução
Normativa Nº 5, de 26 de maio de 2017.
c) Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, como empregado, prestador de serviços ou
sócio, um profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, acompanhado da certidão de acervo técnico – CAT, expedido pelo
Conselho Regional de Administração, comprovando a compatibilidade entre a responsabilidade técnica e o
objeto licitado.
d) Indicação de Profissional de Nível Superior como Responsável Técnico, detentor de Atestado de Capacidade
Técnica que demonstre experiência na administração, gestão, operação e/ou exploração de Terminais
Hidroviários, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração, para a administração, gestão,
operação e/ou exploração de Terminais Hidroviários;
e) Qualificação do Profissional de Nível Superior indicado como Responsável Técnico, mediante apresentação
de curriculum vitae e declaração do profissional indicado informando que aceita o encargo, no caso da empresa
sagrar-se vencedora da licitação;
f) Declaração de quantitativo mínimo de pessoal necessário para a operacionalização, administração e
manutenção do serviço, preferencialmente, conforme Modelo sugerido no Edital (Anexo IV);
g) Comprovação da realização da visita técnica ao Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque, localizado no
Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA, expedido pela Prefeitura
Municipal conforme modelo do Anexo III;
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h) Declaração informando que tomou conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação, expedido pela Prefeitura Municipal, conforme modelo sugerido no Anexo VI Edital.
1.4.1. O profissional de nível superior indicado na demonstração da capacidade técnica como responsável
técnico deverá possuir vínculo com a empresa licitante. Entende-se por vínculo o societário, demonstrado pelo
ato constitutivo ou alterações em vigor ou vínculo empregatício ou contratual, demonstrado por meio de carteira
de trabalho ou por contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil.
1.4.2. A não apresentação do documento exigido na letra g do item 1.4., embora não inabilite a concorrente,
importará na impossibilidade da licitante, durante a fase da licitação ou, eventualmente, na fase de execução do
contrato, arguir qualquer fato ou circunstância relacionados com o Terminal Rodoviário, instalações ou
equipamentos existentes que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, afete os termos de sua proposta,
tendo-os como compatíveis com os elementos constantes da Metodologia de Operação e Proposta de Preços
apresentados.
1.4.4. No caso do licitante optar por não realizar a vistoria técnica, deverá firmar declaração conjuntamente
assinadas pelo responsável legal e pelo responsável técnico informando acerca do conhecimento pleno das
condições físicas e peculiaridades da operação, administração, manutenção e exploração comercial dos
espaços do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo
Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA, informando que se responsabiliza pela execução do objeto da
concessão e que não pleiteará qualquer revisão de tarifa de uso do terminal em razão de eventual desequilíbrio
econômico-financeiro que venha a se confirmar por decorrência dos investimentos na requalificação dos
terminais serem superiores ao montante previsto para arrecadação com a tarifa ao longo da outorga.
1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), preferencialmente, conforme Modelo sugerido no Edital (Anexo
VII).
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2020
ANEXO I.B – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS
1. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
1.1. A Proposta Técnica será avaliada levando em consideração os seguintes critérios:
Itens de Avaliação

Peso

1. Experiência da
licitante - Nota T1

Peso T1 = 0,1 Valor = 1: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por no mínimo
seis meses.
Valor = 2: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por até 01
(um) ano
Valor = 3: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por até 02
(dois) ano

2. Metodologia e
qualidade técnica
da proposta no
tema
Organização
Administrativa
Nota T2

Valores e Critérios de Avaliação

Valor = 4: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por até 03
(três) anos
Valor = 5: Se comprovar experiência na administração
de terminais hidroviários de passageiros por 04
(quatro) anos ou mais
Peso T2 = 0,1 Valor = 1: Se apresentar estrutura organizacional genérica
sem especificidade de funções compatíveis com a
atividade objeto do Contrato sem descrição dos
principais fluxos de trabalho.
Valor = 2: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funções compatíveis
com a atividade objeto do Contrato sem descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 3: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funções compatíveis
com a atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 4: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funçoes compatíveis
com a atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho e metas objetivas
quantificadas de racionalização e modernização.
Valor = 5: Se apresentar estrutura organizacional
detalhada com especificidade de funções compatíveis
com a atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho e metas objetivas quantificadas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
56 - Ano - Nº 4574

Valença
55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
de racionalização e modernização e descrição de processo
de seu monitoramento pelo Poder Concedente
3. Metodologia e Peso T3 = 0,2
qualidade técnica
da proposta no
tema Manutenção
preventiva
e
corretiva - Nota T3

Valor = 1: Se atender apenas critérios mínimos,
apresentando rotina de manutenção genérica sem
especificidade de funções compatíveis com a atividade
objeto do Contrato sem descrição dos principais fluxos de
trabalho
Valor = 2: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a
atividade objeto do Contrato sem descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 3: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a
atividade objeto do Contrato com descrição dos
principais fluxos de trabalho
Valor = 4: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a atividade
objeto do Contrato com descrição dos principais fluxos de
trabalho e metas objetivas quantificadas de
racionalização e modernização
Valor = 5: Se apresentar rotina de manutenção detalhada
com especificidade de funções compatíveis com a atividade
objeto do Contrato com descrição dos principais fluxos de
trabalho e metas objetivas quantificadas de racionalização
e modernização e descrição de processo de seu
monitoramento pelo Poder Concedente

4. Metodologia e Peso T4 = 0,3
qualidade técnica
da proposta no
tema
Plano
operacional anual
- Nota T4

Valor = 1: Se apresentar Plano operacional anual de
forma genérica sem especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato sem
descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos
Valor = 2: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de
programações compatíveis com a atividade objeto do
Contrato sem descrição dos principais fluxos de trabalho e
quadro de alocação de recursos humanos
Valor = 3: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos
Valor = 4: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
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5. Metodologia e Peso T5 = 0,2
qualidade técnica
da proposta no
tema Tecnologias,
inclusive quanto
às
Obras
necessárias,
e
recursos materiais
a serem utilizados
nos investimentos
de melhoria dos
Terminais
e
sistemas
de
controle e acesso
e arrecadação. –
Nota T5

6. Qualificação da Peso T6= 0,1
equipe técnica a
ser mobilizada para
execução
do
contrato - Nota T6

descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos e metas plurianuais
objetivas de racionalização e modernização operacional
Valor = 5: Se apresentar Plano operacional anual de
forma detalhada com especificidade de programações
compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
descrição dos principais fluxos de trabalho e quadro de
alocação de recursos humanos e metas plurianuais
objetivas de racionalização e modernização operacional e
descrição de processo de seu monitoramento pelo Poder
Concedente
Valor = 1: Se atender apenas os critérios em termos
dos investimentos mínimos
Valor = 2: Se apresentar Projeto Básico de Engenharia
dos Terminais e sistema de controle de acesso e
arrecadação de forma genérica sem especificidade de
funções compatíveis com a atividade objeto do Contrato
sem descrição dos principais itens de investimento
Valor = 3: Se apresentar modelagem Projeto Básico de
Engenharia dos Terminais e sistema de controle de acesso
e arrecadação de forma detalhada com especificidade de
funçóes compatíveis com a atividade objeto do Contrato sem
descrição dos principais itens de investimento
Valor = 4: Se apresentar modelagem Projeto Básico de
Engenharia dos Terminais e sistema de controle de acesso
e arrecadação de forma detalhada com especificidade de
funçóes compatíveis com a atividade objeto do Contrato sem
descrição dos principais itens de investimento
Valor = 5: Se apresentar modelagem Projeto Básico de
Engenharia dos Terminais e sistema de controle de acesso
e arrecadação de forma detalhada com especificidade de
funçóes compatíveis com a atividade objeto do Contrato com
descrição dos principais itens de investimento e
modelo de atendimento aos requisitos de
monitoramento da Concessão pelo Poder Cedente,
bem como preocupação com a natureza e
sustentabilidade ecológica
Valor = 1: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 06 (seis) meses em atividade compativel
com objeto da contratação
Valor = 2: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 01 (um) ano em atividade compativel
com objeto da contratação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
58 - Ano - Nº 4574

Valença
57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
Valor = 3: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 02 (dois) anos em atividade compativel
com objeto da contratação
Valor = 4: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 03 (três) anos em atividade compativel
com objeto da contratação
Valor = 5: Se apresentar responsável técnico, profissional
de nível superior (Administrador), com experíência
comprovada de 04 (quatro) anos ou mais em atividade
compativel com objeto da contratação
Total

1,0

1.1.1 As notas serão atribuídas pela Comissão Especial de Licitação de acordo com os critérios
especificados, com intervalos de 1,0 (um vírgula zero);
1.1.2. A nota atribuída a cada Item de Avaliação, será ponderada pelo respectivo “Peso”, calculando-se em
seguida a média ponderada, que será a Nota Técnica (NT) obtida pela licitante na Proposta Técnica, dada
pela seguinte fórmula:
NT = (Nota T1x Peso T1) + (Nota T2x Peso T2) + (Nota T3 x Peso T3) + (Nota T4 x Peso T4) + (Nota T5
x Peso T5) + (Nota T6 x Peso T6)
1.1.3. No julgamento das Propostas Técnicas, será desclassificado o licitante cuja pontuação obtida não
atingir o mínimo de 3,0 (três virgula zero) na nota final ou não alcançar no mínimo nota igual a 1,00 (um
vírgula zero) em cada Item de avaliação, de acordo com os pesos e critérios de avaliação antes definidos.
1.2. A Proposta de Preços será avaliada levando em consideração os seguintes critérios:
1.2.1. Para o julgamento da Proposta de Preço será atribuída uma Nota de Preço (NP), na escala de 1
(um) a 5 (cinco), com base no percentual de desconto da TMP-TARIFA MÉDIA PROPOSTA em relação a
Tarifa Referencial Máxima definida na Resolução AGERBA nº. 16, de 05/06/2019, de acordo com a tabela a
seguir descrita:
Percentual de desconto = (TRM-TMP)/TRM
De 0,00% a 1,00%
De 1,01% a 2,50%
De 2,51% a 5,00%
De 5,01% a 7,50%
Acima de 7,51%

Nota de Preço (NP)
1
2
3
4
5

1.2.2. Será classificado em primeiro lugar, segundo os critérios de julgamento antes previstos o licitante
cuja proposta apresentar o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, a TMP (Tarifa
Média Proposta) a ser praticada, respeitada a TRM (Tarifa Referencial Máxima) estabelecida como limite
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tarifário máximo na data de Contratação apurado de acordo com o item anterior.
1.2.3. Para fins de julgamento final das propostas, serão atribuídos os seguintes pesos às Notas
Técnicas (NT) e às Notas de Preço (NP):
Nota
Nota Técnica (NT)
Nota de Preço (NP)

Pesos
Peso 9 (nove)
Peso 1 (um)

1.2.4. Será classificado em primeiro lugar o Licitante que conseguir a maior Nota Final (NF), que será igual
à soma das médias ponderadas das Notas Técnica e de Preço, de acordo com a seguinte fórmula:
NF=(( NT x 9 )+ (NP x 1))/10.
1.2.5. Não havendo registro de protesto ou impugnação e desde que haja declaração expressa consignada
em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a
Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, procedendo à devolução dos envelopes fechados aos
concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação de habilitação, e procedendo à
abertura dos Envelopes nº 03 – Habilitação - do licitante classificado com a melhor Nota Final (NF).
Valença, 18 de fevereiro de 2020.
ROSANA SILVA MOURA
Secretaria Municipal de Administração

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
60 - Ano - Nº 4574

Valença
59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
ANEXO I.C – CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DA CONCESSÃO E DAS OBRAS NECESSARIAS
DE REQUALIFICAÇÃO E REQUISITOS DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS COM A
PROPOSTA TÉCNICA
1. JUSTIFICATIVA:
A inspeção do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal
Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, conforme
registrado na Recomendação nº 07/2017, apontou a necessidade do Município de Valença realizar a licitação
para contratação de empresas que venham a administrar os Terminais.
Na Recomendação nº 07/2017 constou que no edital de licitação deverão ser observadas as normas da
Constituição Federal e na legislação de regência, em especial às Lei Federais nº 8987/95 e 8.666/93, devendo
constar ainda a necessidade de execução por parte da Concessionária, a execução das obras indicadas no
Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
Os levantamentos dos custos das obras de requalificação dos equipamentos do Terminal Fluvial de Embarque e
Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) exigem aporte
de recursos os quais não possui o Município, sendo a concessão dos mesmos à inciativa privada, medida
necessária e tendente ao alcance de maior eficiência, já que a Gerência Municipal dos Terminais e Hidroviário –
GEMTER, vinculada à Secretaria de Administração, não possui pessoal e nem recursos humanos e materiais
para o desenvolvimento da execução direta dos serviços.
O projeto e obra de requalificação dos terminais deverão contemplar a Revisão das Instalações Elétricas,
Hidrossanitárias e Prevenção e Combate à Incêndio; Reforma dos sanitários; Recuperação da Pavimentação e
Cobertura; Pintura Geral; Reforma do Revestimento; Aprimoramento da Sinalização Vertical e Horizontal;
Implantação de Ornamentação da Paisagem, Ambientação Urbana e Acessibilidade em conformidade com a
ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.
2. OBJETO:
Constitui objeto deste Termo de Referência, a definição das obrigações da licitante adjudicada com o contrato de
concessão remunerada para, acompanhada da execução de obras de requalificação, a administração, operação,
manutenção e exploração comercial do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula
(Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA.
A concessão, objeto da presente licitação, será onerosa para o concessionário, incluindo a obrigação da
execução das obras pertinentes (requalificação), por pessoa jurídica que demonstre capacidade para sua
realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado
mediante a exploração do serviço pelo prazo determinado. Incumbirá a concessionária a execução dos serviços
concedidos, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados à Concedente, aos usuários ou a terceiros,
sem que a fiscalização da Prefeitura Municipal e, no que couber a AGERBA, exclua ou atenue essas
responsabilidades.
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3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS TERMINAIS
O Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom
Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA, encontram-se em uma área urbanizada, contando com rede elétrica,
rede de abastecimento de água, rede telefônica e de iluminação pública.
Estes são os únicos terminais da cidade, destinado a funcionar como equipamento de infraestrutura operacional
ao transporte intermunicipal de passageiros, com as seguintes localizações, conforme demarcação nas Figura 1
e 2 a seguir.
Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque de Valença (Minigula)

O Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque de Valença (Minigula) está situado na Rua Comendador
Madureira, 75 - Graça, Valença - BA, 45400-000.
Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral)

O Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) está localizado no Atracadouro Bom Jardim, BA-885,
Valença – BA, 45400-000.
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3.1. Caracterização do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque de Valença (Minigula)
· Lojas/conveniência: 08 (oito)
· Guichês para venda de bilhetes de passagem: 03 (três)
· Sanitário feminino: Não Há. Está interditado. Atualmente é usado o Sanitário do Bar das Coleguinhas
· Sanitário masculino: Não Há. Está interditado. Atualmente é usado o Sanitário do Bar das Coleguinhas
· Pier para embarque/desembarque: 01 (um) com capacidade para 03 (três) embarcações
Atualmente, grande parte da área do Terminal está interditada e sem condições de uso. O CREA/BA aponta que
há risco iminente aos usuários. Esta condição de risco é apontada os Pareceres do Ministério Publico do Estado
da Bahia. A situação consta ilustrada no Relatório Fotográfico elaborado pelo CREA/BA. Há necessidade de
intervenção urgente.
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3.2. Caracterização do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral)
· Lojas/conveniência: 05 (cinco)
· Guichês para venda de bilhetes de passagem: 03 (três)
· Sanitário feminino: 01 (um), com 2 boxes
· Sanitário masculino: 01 (um), com 2 boxes
· Duas Escadas Auxiliares e 01 (um) Pier com capacidade para 04 (quatro) embarcações. O Píer está com
defeito e necessita de reparos.
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Em relação aos dois terminais cuja administração pretende-se licitar a concessão do imóvel, com o fim de obterse sem qualquer custo para a Administração as obras de requalificação, registra-se que eles atendem a
população de Valença e região, durante a baixa e alta temporada, com o seguinte fluxo.
a. Lanchas e Barcos partindo do Terminal de Valença constam saídas para:
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a. Morro de São Paulo/Gamboa;
b. Boipeba
c. Galeão;
d. Garapuá
b. Partindo do Terminal do Atracadouro Bom Jardim constam saídas para:
a. Morro de São Paulo/Gamboa
Para atender a esse Sistema, regulado pela AGERBA, levantou-se que são utilizadas as seguintes
embarcações, com predominância:
a. Lanchas e Catamarãs – aproximadamente 99
b. Barcos convencionais – aproximadamente 32
Também importa informar que são transportadas mensalmente, em média, cerca de 15.000 (quinze) mil
pessoas, considerado os fluxos migratórios da baixa e alta estação.
4. INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO:
4.1. OBRIGAÇÕES
4.1.1. Além de obrigações que venha a ser fixadas no Edital da Licitação, a Concessionária terá como
obrigações no Terminal Hidroviário, dentre outras:
a) Proceder ao levantamento, análise e propor solução objetivando o bom desempenho operacional do Terminal
b) Rodoviário;
c) Elaborar relatório mensal, contendo o resumo das atividades operacionais e administrativas, além dos fatos
d) relevantes ocorridos e encaminhá-lo ao Poder Concedente, contendo, no mínimo: total de passageiros
embarcados por dia / horário / destino / empresa, todas as Receitas, discriminando as receitas operacionais
obtidas com Tarifa de Utilização de Terminal e demais receitas obtidas com outros serviços oferecidos no
Terminal Rodoviário;
e) Encaminhar, mensalmente, ao Poder Concedente, os relatórios financeiros para aferição dos valores da
f) outorga no prazo estabelecido no Contrato de Concessão;
g) Executar os serviços de limpeza, manutenção, conservação e reparos, informações e outros ligados ao
Terminal.
4.2. HORÁRIO
4.2.1. Será admitido o funcionamento dos Terminais, por no mínimo, do horário das 06h00min às 20h00min,
ininterruptamente, a redução do horário de funcionamento do terminal depende de justificativa técnica, sujeita à
aprovação e autorização explícita do Poder Concedente, revogável a qualquer momento. O ideal é que os
Terminais funcionem 24 (vinte e quatro) horas por dia, initerruptamente.
4.2.2. Deverá ser observado o atendimento preferencial aos idosos, gestantes, mulheres portando crianças de
colo e deficientes físicos, de acordo com a legislação vigente.
4.2.3. Os serviços essenciais terão seu horário de atendimento igual ao dos Terminais. O comércio deverá
funcionar no mínimo das 8h00 às 18h00, podendo acompanhar o horário de funcionamento dos Terminais. A
Concessionária afixará em locais perfeitamente visíveis ao público, os horários de funcionamento de todas as
unidades estabelecidas nos Terminais.
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4.2.4. A implantação ou reforma das instalações, a recepção de mercadorias, assim como a limpeza,
manutenção e conservação das áreas e espaços ocupados obedecerão às tabelas de horários fixados pela
Concessionária.
4.3. LIMPEZA
A Concessionária deverá apresentar um plano de execução de maneira a atender, no mínimo, as exigências
descritas nos itens a seguir:
4.3.1. LIXEIRAS
a) O Terminal deverá dispor de lixeiras por toda a sua área, sempre instaladas estrategicamente de forma a não
atrapalhar o fluxo de pessoas, evitando acidentes. Próximo aos locais de grande fluxo de passageiros e na área
de espera do saguão deverá haver lixeiras seletivas para metais, papel, plástico e outros materiais.
b) A coleta de lixo das lixeiras deverá ser feita, pelo menos, duas vezes ao dia ou toda vez que o pessoal da
varrição constatar o preenchimento, não sendo permitido o reaproveitamento dos sacos.
4.3.2. VARRIÇÃO
a) O serviço de varrição do Terminal deverá ser permanente, com ciclos variáveis, conforme o movimento,
cobrindo toda a área de livre trânsito de passageiros. Nos períodos de pico de demanda o ciclo deve ser de no
máximo 30 minutos.
4.3.3. COLETA DE LIXO
a) A Concessionária depositará todo o lixo gerado dentro dos Terminais, em equipamento adequado, onde será
captado pelo serviço de coleta do Município. As empresas em atividade nos Terminais deverão seguir as
disposições da Concessionária.
4.3.4. LAVAGEM
a) O piso das áreas cobertas deverá ser lavado diariamente em horário que não prejudique o andamento dos
serviços. As áreas que estiverem molhadas devem ser resguardadas por isolamento ou outro meio adequado,
de modo que impeça a passagem dos usuários sobre as mesmas e a ocorrência de acidentes. A interdição de
área para lavagem não deverá estreitar qualquer passagem de pedestres além da metade de sua seção.
4.3.5. ESQUADRIAS E PAREDES INTERNAS
a) As esquadrias até a altura de 2,10m deverão ser limpos diariamente. As demais esquadrias e as paredes
internas deverão ser limpas semanalmente.
4.3.6. SANITÁRIOS
a) Os sanitários devem ter rotina específica de limpeza. A faxina deverá ser permanente, com a verificação de
cada box utilizado e sua reabilitação ao uso, limpeza periódica das pias, piso, mictórios, box para banho e
fraldário, reposição de papel toalha, recolhimento do lixo gerado.
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b) Deverá ser feita diariamente uma faxina de parede, espelhos, portas, porta toalhas, porta-sabão, torneiras e
painéis separadores de mictórios.
c) Nunca deverá faltar papel higiênico, papel toalha ou sabão, nem deverá ser sentido odor típico de dejetos no
ambiente.
4.3.7. PIER
a) Os pavimentos correspondentes ao píer e escadas auxiliares deverão ser varridos diariamente e lavados
semanalmente.
4.3.8. CONTROLE DE PRAGA
a) Todo o edifício dos Terminais, bem como, as áreas do terreno cuja necessidade justifique, deverão passar
periodicamente por processo completo de desinsetização e desratização, de acordo com determinações da
autoridade da Vigilância Sanitária Municipal.
4.3.9. GERAL
a) Diariamente deverá ser feita a catação de lixo na área ajardinada do Terminal.
4.4. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Os serviços de conservação e manutenção correspondem às atividades de inspeção, limpeza e reparos dos
componentes e sistemas da edificação e serão executados em obediência a um Plano ou Programa de
Manutenção que a Concessionária deverá elaborar, comprometendo-se a executar os serviços dentro dos limites
estipulados nos quadros a seguir:
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LEGENDA DE PRIORIDADES:
0 – Nível máximo de prioridade;
1 – Nível alto de prioridade;
2 – Nível médio de prioridade;
3 – Nível baixo de prioridade
4.5. SINALIZAÇÃO
a) Deverá ser realizada a revisão da sinalização vertical e horizontal para orientação dos usuários. A sinalização
vertical deverá indicar as saídas, acessos, sanitários, guichês, praça de alimentação, locais de espera,
plataformas e outros.
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b) A sinalização horizontal complementará a sinalização vertical e orientará a formação de filas e os locais
preferenciais para trânsito, permanência e onde deve ficar desimpedido pelos usuários por motivo de segurança.
4.6. REGRAS DE CONDUTA
a) A Concessionária é responsável pelo cumprimento do disposto nestas regras de conduta.
b) Todas as pessoas que trabalham nos Terminais deverão portar crachás de identificação. Os agentes a serviço
da Concessionária deverão estar também uniformizados conforme sua função. Todos eles devem ter recebido
treinamento específico para a função que exercem.
4.6.1. É vedado no recinto dos Terminais:
a) A prática de aliciamento de qualquer natureza, inclusive de hóspedes para hotéis ou similares e de
passageiros para lanchas, barcos, ônibus, táxis ou outros meios de transportes e ainda para estacionamentos
situados no entorno dos terminais;
b) O funcionamento de qualquer aparelho sonoro em unidade comercial ou agência, de modo que possa
prejudicar a divulgação dos avisos pela rede de sonorização, se houver;
c) A ocupação de fachadas externas das unidades comerciais ou agências, paredes, com cartazes, painéis,
mercadorias ou quaisquer outros objetos, em desacordo com a programação visual do Terminal;
c) Qualquer atividade comercial não legalmente estabelecida no Terminal;
d) Depósito, mesmo temporário, em áreas comuns, de volumes, mercadorias ou resíduos;
e) A utilização das bilheterias pelas empresas transportadoras para o processamento de encomendas, guarda e
depósito de volumes, temporariamente ou não, e a prestação de outros serviços não configurados
contratualmente;
f) A guarda ou depósito de substância inflamável, explosiva, tóxica ou de odor sensível, mesmo em unidade
comercial ou agência, salvo o explícito em acordo específico com a Concessionária e conforme as normas e
regulamentações da autoridade competente (Bombeiros, Vigilância Sanitária, etc);
g) Provocar ou participar de algazarras ou distúrbios;
i) Tomar refeições fora dos locais apropriados.
4.6.2. São deveres do pessoal que exerce atividade nos Terminais:
a) Conduzir-se com atenção;
b) Tratar os usuários com cortesia e urbanidade;
c) Prestar informações, quando solicitado;
d) Manter compostura adequada com o ambiente;
e) Cooperar com os funcionários da fiscalização.
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4.6.3. São deveres das empresas que exercem atividade nos Terminais:
a) Obedecer integralmente às condições estipuladas no contrato de locação ou de utilização de bilheterias ou
guichês;
b) Zelar pela conservação e limpeza dos espaços que ocupam;
c)Saldar pontualmente seus compromissos para com a Concessionária, durante os prazos previstos;
d) Manter sua atividade conforme estipulado em contrato, durante o horário previsto.
4.7. BILHETERIAS
a) O piso deverá receber sinalização para orientação das filas.
b) Agentes operacionais deverão ficar atentos para colocar direcionadores, em caso de necessidade.
c) Simultaneamente com a venda do bilhete, será cobrado do passageiro ou usuário, pela transportadora, o valor
correspondente à Tarifa de Utilização de Terminais, estabelecida conforme legislação vigente. Os valores
arrecadados a título de Tarifa de Utilização de Terminais serão recolhidos à Concessionária.
4.8. EMBARQUE
a) A separação entre a área dos atracadouros e a área de livre trânsito ao público é feita mediante catracas de
controle de acesso.
b) Somente poderão ter acesso às plataformas os portadores de bilhete de passagem.
c) Poderá ser recusado o embarque de passageiros nas condições seguintes:
1) Não apresentar o bilhete de passagem, quando solicitado;
2) Estiver sob efeito de qualquer substância química ou outra de qualquer natureza, que altere o comportamento,
de forma a comprometer a segurança do serviço ou o bem-estar dos demais passageiros; For portador de
doença contagiosa;
3) Portar arma de qualquer tipo e natureza sem autorização legal;
4) Portar produtos ou substâncias de natureza perigosa, proibidos pela legislação vigente;
5) Pretender embarcar com animais, em desacordo com legislação pertinente;
6) Pretender embarcar com objetos de dimensões e acondicionamento incompatíveis com os compartimentos de
carga das embarcações;
4.8.1. O Poder Concedente poderá, a qualquer momento, realizar inspeções nas áreas e/ou nos serviços
prestados nos Terminais. O agente fiscalizador do Poder Concedente em serviço estará convenientemente
identificado.
4.9. ACESSIBILIDADE E CONFORTO
a) Cada terminal deverá dispor de, no mínimo, 02 (duas) cadeiras de rodas para pessoas com deficiência,
doentes e com mobilidade reduzida.
b) O imóvel deverá contar com piso tátil e adaptações para idosos e pessoas com deficiência, notadamente em
sanitários.
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c) Deverão contar com cadeiras e acomodações nos locais de espera para embarque.

5. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:
5. As obrigações principais, objeto do presente Termo, compreendem sem a isso se limitar:
5.1. Iniciar a administração, operação, manutenção, modernização, exploração comercial dos Terminais;
5.2. Apresentar a Prefeitura Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, da Ordem de Serviço, Projeto Executivo da
obra de requalificação dos Terminais, nos moldes previstos no Projeto Básico que integrar a sua Proposta
Técnica, acompanhado de cronograma físico- financeiro;
5.3. Submeter o Projeto Executivo para análise e aprovação da Prefeitura Municipal, antes do início dos
serviços;
5.4. Iniciar as obras logo após aprovação do Projeto Executivo, devendo ser concluídas de acordo com o prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado mediante prévia justificativa, desde que
autorizado pela Prefeitura Municipal;
5.5. A limpeza de todas as áreas definidas como sendo de competência da Concessionária, excluídas aquelas
de utilização privativa das transportadoras, unidades comerciais e órgãos de serviço, caso em que aos
respectivos ocupantes caberá esta responsabilidade;
5.6. A conservação e manutenção corretiva e preventiva das edificações dos complexos arquitetônicos e
equipamentos;
5.7. A vigilância e segurança de todas as áreas pertencentes aos Terminais;
5.8. A exploração econômica do setor de comércio, estacionamentos, guarda-volumes, lanchonete e demais
áreas que se viabilizem comercialmente, respeitando sempre a finalidade e característica do referido terminal.
5.9. Efetuar pagamento pela concessão de acordo com o estabelecido no contrato;
5.10. Promover estudos e implementar modificações operacionais, administrativas e outras que aumentem a
qualidade dos serviços prestados nos Terminais.
5.11. Arcar com as despesas decorrentes do adequado cumprimento de suas obrigações relacionadas com o
objeto da licitação, tais como, serviços e obras complementares, operação, manutenção, adaptações, melhorias
e ampliações, atualização, modernização e implantação de sistemas de controle dos Terminais, impostos, taxas
e contribuições, registros e pessoal.
5.12. Contratar seguro geral para as dependências dos Terminais, devendo a respectiva apólice especificar
como beneficiária a Prefeitura Municipal de Valença;
5.13. Elaborar e fornecer a Prefeitura Municipal mapas estatísticos e relatórios mensais contendo resumo das
atividades operacionais, financeiras e administrativas, e fatos relevantes ocorridos, além de outros relatórios e
informações solicitadas, de acordo com forma e padrão definidos pela Prefeitura e, no que couber pela
AGERBA, observados os prazos determinados;
5.14. Realizar levantamento cadastral do Terminais, apresentando rigorosamente as características físicas da
edificação, constituindo-se da representação gráfica detalhada de todos os seus elementos. Caso seja opção do
contratado a construção de um novo Terminal da Minigula deverá ser entregue ao fim da obra todos os Projetos
e um as built da obra para Prefeitura Municipal.
5.15. Preservar os Terminais de acordo com a concepção do projeto original, não efetuando nem permitindo
nenhuma alteração, salvo após expressa autorização, por escrito, da Prefeitura Municipal;
5.16. Devolver ao Poder Concedente, os Terminais, após o término do prazo de concessão, em perfeito
estado de conservação e funcionamento.
5.17. É de responsabilidade da licitante vencedora a obtenção de todas as licenças ambientais necessárias a
execução dos serviços de recuperação e ampliação do Terminal.
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5.18. A licitante vencedora e a Prefeitura deverão obter além da licença ambiental, terreno para promover a
construção de fossa e sumidouro, de modo a dar destino correto ao esgotamento sanitário do Terminal.
6. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS:
6.1. A Empresa Concessionária será responsável pela disponibilização dos recursos humanos e materiais de
apoio
necessários à realização dos trabalhos, não tendo os técnicos encarregados da execução deste nenhum vínculo
empregatício com a Prefeitura Municipal;
6.2. Nos picos de demanda é importante escalar um contingente adequado para atender ao excedente de
demanda.
6.3. O acesso aos atracadouros deve ser mais restrito em tempo e a programação de movimentação de
embarcações ajustada de forma a minimizar as folgas. Deve ser dada atenção especial à formação de filas nos
guichês.
6.4. Será de responsabilidade da Concessionária o estudo e planejamento, para posterior implementação de
reformas, adaptações e adequações operacionais, administrativas e outras, que objetivem a melhoria dos
serviços prestados aos usuários dos Terminais;
6.5. Para a realização das obras de ampliação e recuperação dos Terminais, esta deverá ser previamente
autorizada pela Prefeitura Municipal, e se for o caso pela AGERBA e posteriormente incorporada à respectiva
concessão.
7. PLANOS DE TRABALHO:
7.1. Os Planos de Trabalho devem conter a descrição das metodologias, bem como o dimensionamento de
recursos que serão empregados na execução do projeto executivo, das obras e da operação do Terminal;
7.2. Devem conter a identificação e caracterização de cada parte constituinte dos trabalhos que serão
realizados e suas interrelações, quanto aos principais fatos que irão interferir na execução dos serviços
previstos, considerando a situação atual, a etapa dos trabalhos iniciais, o seu desenvolvimento até o término
previsto da Concessão. O conhecimento do problema deverá mostrar a competência da Licitante para prever
situações e/ou eventuais dificuldades que poderão surgir nas diversas fases de implantação e operacionalização
das ações necessárias para a execução dos serviços e/ou que venham a representar condicionantes aos Planos
de Trabalho a serem propostos;
7.1. Plano de Trabalho para operação, conservação e manutenção do Terminal:
7.1.1. A Empresa Concessionária deverá apresentar um Plano de Trabalho prevendo a adoção de medidas
adequadas para auxiliar a operação dos Terminais, resultando em conforto e segurança para os usuários, e a
utilização de equipamentos, instalações e métodos que garantam níveis de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na exploração do serviço e a modicidade das tarifas
praticadas.
7.1.1.1. Para os fins previstos neste item, considera-se:
7.1.1.1.1. Plano de Operação: conjunto de atividades a serem desenvolvidos e necessários ao bom
funcionamento e operação dos Terminais, com detalhamento de rotinas e procedimentos, assim como, a
adequação das áreas, instalações e equipamentos disponíveis.
7.1.1.1.2. Regularidade: a exploração dos Terminais nas condições estabelecidas neste termo, no edital de
licitação e nas normas técnicas aplicáveis;
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7.1.1.1.3. Continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da exploração dos Terminais nas condições
estabelecidas neste termo e no edital de licitação;
7.1.1.1.4. Eficiência: o desenvolvimento dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em
padrões satisfatórios, que busquem, permanentemente, a excelência na administração e operação dos
Terminais;
7.1.1.1.5. Segurança: a administração e a operação dos Terminais de modo a evitar os riscos de
acidentes;
7.1.1.1.6. Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos, das instalações e a sua conservação e
correta manutenção, na medida das necessidades dos usuários;
7.1.1.1.7. Generalidade: universalidade na prestação de serviços sem distinção entre usuários da mesma
categoria;
7.1.1.1.8. Cortesia na administração e operação dos Terminais tratamento com cortesia e urbanidade
aos usuários;
7.1.1.1.9. Modicidade das tarifas: a justa correlação entre os investimentos e encargos da concessionária e a
retribuição dos usuários dos Terminais.
8. PRAZO DO CONTRATO E RENOVAÇÃO:
O prazo total de vigência da concessão remunerada para a execução das obras de recuperação e ampliação,
além da administração, operação, manutenção, modernização e exploração comercial dos Terminal Fluvial de
Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral)
de Valença-BA será de 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual período, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95.
9. RECEITA E SISTEMA DE COBRANÇA:
9.1. Constituem receitas da concessionária para administração, operação, manutenção, modernização e
exploração comercial dos Terminais:
a) Classe: II
b) Tarifa de Utilização de Terminal – TUTE (Tarifa Referencial Máxima): R$ 1,25
c) Locação de bilheterias;
d) Locação das unidades comerciais;
e) Tarifas de despacho de encomendas;
f) Utilização de espaços para exploração de publicidade comercial;
g) Outras receitas não especificadas, previamente aprovadas pela Prefeitura Municipal
9.2. Os valores das Tarifas de Utilização de Terminal – TUTE, praticadas no Terminal Fluvial de Embarque e
Desembarque localizado no Minigula (Centro) e Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de ValençaBA, são fixadas pela Licitação ou, no caso, de inexistente o desconto na Proposta de Preços, aquele fixado pela
AGERBA para o Terminal.
.
9.3. Simultaneamente com a venda do bilhete de passagem, será cobrado do passageiro ou usuário, pela
transportadora, o valor correspondente a Taxa de Utilização de Terminais – TUTE, estabelecida para o terminal,
homologada pelo órgão concedente.
9.3.1. Os valores arrecadados a título de Tarifa de Utilização de Terminais serão recolhidos, periodicamente, de
acordo com as condições estipuladas no Contrato comercial definido entre as partes.
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10. IMPOSTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS:
10.1. Constituem impostos sobre faturamento da concessionária para administração, operação, manutenção,
modernização e exploração comercial dos Terminais:
a) ISS - Imposto Sobre Serviços;
b) PIS - Programa de Integração Social;
c) COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
d) Outros impostos não especificados.
10.2. Constituem despesas diretas e indiretas sobre concessão dos Terminais:
a) Mão de obra (salários, encargos sociais e trabalhistas, benefícios e EPI’S);
b) Energia elétrica;
c) Abastecimento de água e esgotamento sanitário;
c) Comunicações;
d) Limpeza e manutenção (materiais e serviços);
e) Impressos;
f) Material de escritório e de consumo;
g) Serviços de Terceiros;
h) Serviços Jurídicos e Contábeis;
i) Outras Despesas não especificadas.
11. PROPOSTA DE PREÇOS:
11.1. Não será aceita tarifa superior a R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos).
12. SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO:
12.1. A Proposta de Preços deverá conter:
a) O valor da tarifa estabelecida no Edital em moeda corrente, com desconto se for o caso;
b) Projeto Básico de Engenharia das obras necessárias aos Terminais;
c) Plano de negócios ou Plano Econômico-Financeiro do Empreendimento, com indicação do demonstrativo de
cálculo da Taxa Interna de Retorno;
c) Cronograma de investimentos por ano de concessão, separadamente, por plano de trabalho.
12.2. A participação na licitação pressupõe o pleno conhecimento, pela Licitante, do local e das condições atuais
do equipamento em licitação, inclusive do estado de conservação das instalações, além dos contratos de
locação em vigor e que poderão ser repactuados, visando à concessão remunerada para execução de obras de
recuperação e ampliação, além da administração, operação, manutenção, modernização nos Terminais, ficando
a Licitante, desde já, ciente de que, em caso de sagrar-se vencedora do certame, todos os contratos a serem por
ela firmados com terceiros, cujos prazos deverão estar limitados à vigência do respectivo contrato de concessão,
não tornam a Prefeitura co-responsável pelos mesmos.
12.3. A elaboração da Proposta de Preços da licitante deverá levar em conta os seguintes itens de receita e de
despesas, entre outros:
a) Receitas de origens diversas;
b) Amortização de investimentos na realização de obras necessárias aos Terminais;
c) Folha de pessoal;
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d) Encargos sociais;
e) Benefícios;
f) Encargos adicionais (adicional noturno, horas extra, substituição de faltas, rescisões contratuais, licenças
obrigatórias, insalubridade e outros);
g) Uniformes e EPI’S;
h) Utilização de equipamentos diversos;
i) Materiais de conservação, limpeza e manutenção;
j) Direção, gerência e administração;
k) Custos administrativos centrais e locais;
l) Tributos e contribuições;
m) Prêmios de seguro;
n) Consumo de água, luz e utilização de esgoto;
o) Telefonia e informática e respectivas manutenções;
p) Riscos do empreendimento;
q) Treinamentos e materiais de primeiros socorros;
q) Demais custos da administração, operação e manutenção.
12.4. Será desclassificada a Proposta que não atenderem quaisquer das exigências estabelecidas neste Edital,
inclusive:
a) Deixar de apresentar a Taxa Interna de Retorno (TIR) do Empreendimento;
b) Apresentar cronograma anual de despesas incompatível com o cronograma físico de execução das Obras ou
Serviços;
c) Não apresentar estimativas de gastos com seguros exigidos neste Edital;
d) Apresentar proposta de prazo de conclusão das obras de Requalificação dos Terminais superior ao previsto
neste Edital.
13. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
13.1. O controle e a fiscalização dos serviços serão exercidos pela Prefeitura Municipal.
13.2. O poder de polícia incide ou se manifesta mediante atos de regulação, de fiscalização, ordens, anuências,
medidas administrativas coercitivas e aplicação de penalidades.
13.3. As infrações são classificadas quanto à sua natureza e gravidade em leves, médias, graves e gravíssimas,
conforme o disposto em anexo deste edital.
a) Infrações leves são aquelas que desrespeitam normas regulamentares e que não causam lesão de grande
intensidade ao Sistema, sendo puníveis com multa equivalente, em reais, a 2.000 (dois mil) vezes o valor da
Tarifa de Utilização de Terminais – TUTE em vigor.
b) Infrações médias são aquelas que configuram descumprimento de normas regulamentares e que não afetam
diretamente à segurança dos usuários, prejudicando, no entanto, a qualidade na prestação dos serviços, bem
como o seu controle e fiscalização, sendo puníveis com multa equivalente, em reais, a 4.000 (quatro mil) vezes o
valor da Tarifa de Utilização de Terminais – TUTE em vigor
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c) Infrações graves são aquelas que implicam em riscos à segurança dos usuários e de terceiros ou que
configuram desrespeito às normas basilares do sistema, sendo puníveis com multa equivalente, em reais, a
8.000 (oito mil) vezes o valor da Tarifa de Utilização de Terminais – TUTE em vigor.
d) Infrações gravíssimas são aquelas que implicam riscos à vida e a integridade física dos usuários e de
terceiros ou que configuram desrespeito às ordens, expedientes, certidões e outros documentos expedidos pela
Prefeitura, bem como, sua ausência quando essenciais para a prática de determinado ato, sendo puníveis com
multa equivalente, em reais, a 16.000 (dezesseis mil) vezes o valor da Tarifa de Utilização de Terminais – TUTE
em vigor.
14. GESTÃO DO CONTRATO:
14.1. Será responsável pela Gestão do Contrato para este serviço, o Gerente Municipal dos Terminais e
Hidroviário ou cargo que vier a substituí-lo.
15. DOS SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA QUE DEVERÁ SER
APRESENTADO COM A PROPOSTA TÉCNICA
15.1. O licitante interessado na Concessão dos Terminais deverá providenciar às suas expensas a elaboração
de Projeto Básico das Obras de Requalificação do dos Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado
no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral) de Valença-BA.
15.2. Para elaboração dos Projetos Básicos deverá obedecer a Orientação Técnica do IBRAOP – Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBR 001/2006 que define Projeto Básico e foi elaborada com base
em debates de âmbito nacional, por técnicos envolvidos diretamente com Auditoria de Obras Públicas e em
consonância com a legislação e normas pertinentes.
15.2.1. Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento,
cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser
executado, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores
que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento.
15.2.2. Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas as características,
dimensões, especificações, e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para
execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e
realização das obras.
15.2.3. Todos os elementos que compõem o Projeto Básico devem ser elaborados por profissional legalmente
habilitado, sendo indispensável o registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, identificação do
autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos produzidos.
15.3. O Projeto Básico deve apresentar conteúdos suficientes e precisos, representados em elementos técnicos
de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia.
15.3.1. As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação contendo:
a) Denominação e local da obra;
b) Nome da entidade executora;
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c) Tipo de projeto;
d) Data;
e) Nome do responsável técnico, número de registro no CREA e sua assinatura.
15.3.1.1 Desenho
Representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualização em escala
adequada, demonstrando formas, dimensões, funcionamento e especificações, perfeitamente definida em
plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas
pertinentes.
15.3.1.2 Memorial Descritivo
Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as soluções técnicas
adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informações contidas nos desenhos referenciados.
15.3.1.3 Especificação Técnica
Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a execução da obra ou serviço de
engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada um dos serviços apontando, também, os
critérios para a sua medição.
15.3.1.4 Orçamento
Avaliação do custo total da obra tendo como base preços dos insumos praticados no mercado ou valores
de referência e levantamentos de quantidades de materiais e serviços obtidos a partir do conteúdo dos
elementos descritos nos itens Desenho, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, sendo inadmissíveis
apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e serviços sem previsão de
quantidades.
15.3.1.4.1. O Orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários e expresso em planilhas de
custos e serviços, referenciadas à data de sua elaboração.
15.3.1.4.2. O valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento.
15.3.1.5. Planilha de Custos e Serviços
A Planilha de Custos e Serviços sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo:
a) Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial;
b) Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço e/ou material;
c) Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA e assinatura.
15.3.1.5.1. Composição de Custo Unitário de Serviço
Cada Composição de Custo Unitário define o valor financeiro a ser despendido na execução do respectivo
serviço e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e
seus preços coletados no mercado, devendo conter, no mínimo:
a) Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na realização do serviço,
preço unitário e custo parcial;
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b) Custo unitário total do serviço, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo.
Para o caso de se utilizarem Composições de Custos de entidades especializadas, a fonte de consulta deverá
ser explicitada.
15.3.1.6. Cronograma físico-financeiro
Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da
obra demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro
despendido.
16. Elementos Técnicos que deverão constar do Projeto Básico
16.1. Os Projetos Básicos deverão apresentar, minimamente, os seguintes elementos:
1. Concepção Geral
2. Topografia
3. Geotecnia
4. Arquitetura
5. Fundações
6. Estrutura
7. Instalações Hidrossanitárias
8. Instalações Elétricas
9. Prevenção contra incêndio
10. Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.
16.1.1. Na hipótese do licitante optar quanto ao Terminal do Minigula pela construção de novo terminal em um
dos pontos informados no Anexo I.D do Edital deverá ainda, caso seja necessário, conter:
1. Projeto de Terraplenagem
16.2. Os elementos componentes dos Projetos deverão apresentar o seguinte conteúdo:
Especialidade
Elemento
Conteúdo
• Memorial Descritivo da Obra
Concepção Geral
Memorial
Topografia

Geotecnia

Desenho

Desenho

Memorial

• · Levantamento planialtimétrico do terreno; e
• · Levantamento cadastral das principais
interferências (tubulações, linhas de energia, etc.).
• · Locação dos furos de sondagens;
• · Desenhos de perfis resultantes das sondagens
SPT; e
• · Desenhos de perfis resultantes de eventuais
outras sondagens (rotativa etc.).
• · Descrição das características do solo, estimativa
de resistência de solo superficial e recomendação de
tipo de fundação.
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Arquitetura

Desenho

Especificação

Projeto de Terraplenagem

Desenho

Memorial

Projeto de Fundações

Especificação
Desenho

Memorial
Estrutura

Desenho

Projeto de Instalações
Hidráulicas

Memorial
Desenho

Desenhos em escala com cotas principais
(detalhes de aberturas são opcionais) de:
• · Planta geral de implantação (localizaçã do
terreno e da obra);
• · Plantas dos pavimentos;
• · Plantas das coberturas;
• · Cortes (longitudinal e transversal); e
• · Elevações (fachadas).
• Descritivo da edificação; e
• · Materiais de construção que caracterizem os
padrões esperados para a edificação.
Desenhos em escala 1:100 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
• · Planta de terraplenagem; e
• · Cortes de terraplenagem.
• Descrição da solução prevista para a
terraplenagem.
• Materiais de aterro

Desenhos em escala 1:50 ou maior,
com cotas principais (detalhes são
opcionais) de:
• · Plantas de lançamento preliminar
(posição e dimensões
prédimensionadas
• da seção transversal) de elementos
da fundação
• (sapatas, blocos, estacas etc.).
• Descrição da solução prevista para a Fundação
Desenhos em escala 1:50 ou maior, com cotas
principais (detalhes são
opcionais) de:
· Plantas de lançamento preliminar (posição e
medidas pré-dimensionadas
das seções transversais) de elementos estruturais
dos pavimentos (vigas, pilares, lajes, escadas, etc.);
e
· Corte de lançamento preliminar de elementos
estruturais da
• edificação.
• Descrição da solução prevista para a Estrutura
• Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas

principais (detalhes são opcionais) de:
• · Locação preliminar, em planta, dos pontos e
elementos hidrossanitários;
• · Locação preliminar, em planta, de
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Memorial

Projeto de Instalações
Elétricas

Desenho

Memorial

Projeto de Instalações de
Prevenção de Incêndio

Desenho

Memorial

reservatórios, bombas, e outros dispositivos
relevantes; e
• · Locação pretendida para entrada de água e
saída de esgoto e de águas pluviais.
• Descrição das características principais e
as demandas da instalação pretendida; e
• · Informações quanto à qualidade dos
materiais empregados e situações
específicas a serem consideradas nas
instalações hidráulicas.
• Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
• · Locação em planta dos pontos elétricos;
• · Locação em planta de quadros de distribuição,
medidores e transformadores; e
• · Locação em planta da entrada de energia.
• Descrição da demanda pretendida para as
instalações elétricas, características de iluminação,
demandas de cargas para todos os equipamentos
elétricos; e
• · Informações quanto à qualidade dos materiais
empregados e situações específicas a serem
consideradas nas instalações elétricas.
• Desenhos em escala 1:75 ou maior, com
cotas principais (detalhes são opcionais) de:
• · Locação em planta dos elementos para
prevenção de incêndio
• Informações quanto à qualidade dos
materiais empregados e situações
específicas a serem consideradas nas
instalações de prevenção de incêndio.

16.3. O licitante deverá apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, referente
às Obras necessárias aos Terminais.
16.7. O licitante deverá apresentar no prazo de até 90 (noventa) dias da assinatura do Contrato, o Relatório de
Impacto de Trânsito (RIT) de cada um dos Terminais.
16.8. o preço máximo estimado para a contratação do empreendimento composto pelo custo global da obra, BDI
e, opcionalmente, adicional de risco.
16.8.1. O custo global da obra poderá ser aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou
paramétrica.

17. TAXA DE RISCO
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17.1.A taxa de risco é um fator, não integrante do BDI, que poderá ser considerada no orçamento em razão das
contingências atribuídas ao contratado por matriz de risco, instrumento que define responsabilidades das partes
em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.
17.2. O produto da taxa de risco pelo custo global da obra resulta no adicional de risco, que pode ser parte do
orçamento estimativo.
17.3. A taxa tratada neste tópico não se confunde com a mencionada no inc. III do art. 9º do Decreto 7.983/2013,
que se destina a suprir situações previsíveis como, entre outras, flutuações normais de preços de mercado,
riscos ordinários, seguros e garantias gerais do empreendimento.
Valença, 18 de fevereiro de 2020.

ROSANA SILVA MOURA
Secretaria Municipal de Administração
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
ANEXO I.D – MAPA DE PONTOS AUTORIZADOS PARA A INSTALAÇÃO DE NOVO TERMINAL NO CASO
DE OPÇÃO PELO LICITANTE DE CONSTRUÇÃO DE NOVO TERMINAL
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAL
Modalidade de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número
001/2020

A/C
Srs. Membros da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Valença - BA.
Prezados Senhores,
empresa ..............................................................., inscrita no CNPJ...........................................................,
endereço à Rua (Av.).........................................................................., nº..............................................,
bairro................................................., na cidade................................................ – estado ................................,
CREDENCIA como representante o Sr. .................................., .(nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF),
(endereço completo) e (telefone para contato), com poderes para assinar atas e quaisquer documentos,
contestar, recorrer, desistir de quaisquer recursos, juntar documentos, fazer visitas e vistorias, podendo praticar
quaisquer atos pertinentes ao processo, inclusive prestar esclarecimentos à Comissão, quando solicitados.
Examinados os documentos integrantes do Edital da Concorrência Pública nº 001/2020 declaramos estar
cientes que a apresentação da proposta implica na aceitação incondicional de nossa parte, das condições,
instruções e termos do Edital, inclusive no que se refere à Minuta do Contrato, cujos termos foram aceitos e
considerados na elaboração da proposta.
Declaramos ter pleno conhecimento dos locais em que serão prestados os serviços, bem como as suas
condições de acesso, instalações, equipamentos e detalhes operacionais.
Comprometemo-nos a fornecer toda e qualquer documentação complementar que nos seja exigida, e
autorizamos a Comissão de licitação da Prefeitura a proceder às diligências que considerar necessárias ao
processo do julgamento deste Certame.

Local, Data.
_
Representante da Licitante

(*) O signatário deverá comprovar que tem poderes para assinar esta Credencial, na qualidade de representante
legal do licitante.
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ANEXO III

TERMO DE VISTORIA

Atestamos
que
a
empresa
...............................................................,
inscrita
no
CNPJ..........................................................., endereço à Rua (Av.)..........................................................................,
nº.............................................., bairro................................................., na cidade................................................ –
estado ................................, realizou visita técnica nas áreas do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque
localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA que
serão concedidas sob Outorga Remunerada de Uso para a execução de obras de requalificação, além da a
Administração, Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, a título de execução
indireta, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório.
A visita técnica foi realizada no dia ........../................../..................., tendo como representante o (a) Sr.
(a)..........................................................,
portador(a)
do
RG
nº...................................,
do
estado........................................... que em caráter de inspeção tomou conhecimento do estado em que se
encontram as instalações e áreas totais.
Valença, ____ de ______________ de __________

-------------------------------------------------------ROSANA SILVA MOURA
Secretaria de Administração
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA A
OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO.
A (Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ ________________________, sediada em
________________________________________________________, por seu Representante Legal
____________________, inscrito no CPF nº ______________________, DECLARA, em atendimento ao
disposto no edital da Concorrência Pública nº 001/2020, destinado à contratação da Outorga de Concessão
Remunerada de Uso do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do
Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de
requalificação, a Administração, Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, a
título de execução indireta, conforme prazo, condições e especificações do Projeto Básico e demais Anexos
deste Edital, que, em se sagrando vencedora do referido certame licitatório, disponibilizará, para o início da
prestação dos serviços, todos os recursos humanos e materiais necessários à operação dos serviços objeto da
Concorrência supracitada.
Valença, ____ de ______________ de __________
__________________________________
Carimbo e assinatura do declarante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS

A (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ ..............................., com endereço na
................................................................ por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) ..........................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº. ...................e inscrito no CPF sob o nº. ...................., DECLARA que se
compromete, em atendimento ao disposto no edital da Concorrência Pública nº 001/2020, a viabilizar, por sua
exclusiva conta, responsabilidade e risco, os recursos financeiros suficientes para fazer face aos investimentos
previstos na sua proposta, necessários à melhoria, manutenção, expansão e operação do Terminal Fluvial de
Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do
Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de requalificação, a Administração, Operação,
Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, atendendo a todas as exigências e
especificações estabelecidas no referido EDITAL, especialmente as contidas no Projeto Básico e Termo de
Referência.

Valença, ____ de ______________ de __________
_____________________________________________________________
(Razão Social da LICITANTE nome do Representante Legal da Empresa e
assinatura, com firma reconhecida)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS, ESTRUTURAIS E DE SITUAÇÃO DO
TERMINAL FLUVIAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE LOCALIZADO NO MINIGULA (CENTRO) E DO
TERMINAL MARÍTIMO BOM JARDIM (PONTA DO CURRAL)
(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ ________________________, sediada em
________________________________________________________, por seu Representante Legal
____________________, inscrito no CPF nº ______________________, DECLARA, para os devidos fins, que
possui conhecimento dos Serviços para Operação, Administração, Requalificação, Manutenção e Exploração
Comercial do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal
Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), bem como das condições locais para cumprimento das obrigações,
objeto da Licitação, assumindo todos os riscos que envolvem a sua operação.
Valença, ____ de ______________ de __________
_____________________________________________________________
(Razão Social da LICITANTE nome do Representante Legal da Empresa e
assinatura, com firma reconhecida
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
(em papel personalizado da empresa)
(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ ________________________, sediada em
________________________________________________________, por seu Representante Legal
____________________, inscrito no CPF nº ______________________, declara sob as penas da lei, que não
utiliza em seus quadros funcionais a mão-de-obra de menores, nas idades e condições elencadas no inciso
XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, em conformidade com a lei nº 9.854, de 27/10/99.

Valença, ____ de ______________ de __________
_____________________________________________________________
(Razão Social da LICITANTE nome do Representante Legal da Empresa e
assinatura, com firma reconhecida
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL.
(em papel personalizado da empresa)
(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ ________________________, sediada em
________________________________________________________, por seu Representante Legal
____________________, inscrito no CPF nº ______________________, declara sob penas da lei, o que segue:
a) Que aceita as condições estipuladas neste Edital e anexos;
b) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal
de Valença;
c) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Valença, durante a execução do contrato;
d) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis, técnicos, e demais profissionais não figuram
servidores da Prefeitura Municipal de Valença;

Valença, ____ de ______________ de __________

_____________________________________________________________
(Razão Social da LICITANTE nome do Representante Legal da Empresa e
assinatura, com firma reconhecida
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR.
(em papel personalizado da empresa)
(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ ________________________, sediada em
________________________________________________________, por seu Representante Legal
____________________, inscrito no CPF nº ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Valença, ____ de ______________ de __________
_____________________________________________________________
(Razão Social da LICITANTE nome do Representante Legal da Empresa e
assinatura, com firma reconhecida
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
Modalidade de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número
001/2020

A/C
Srs. Membros da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Valença - BA.
Prezados Senhores,
Anexamos a Metodologia de Operação do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no
Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA, que pretendemos
obter a Outorga de Concessão Remunerada de Uso para acompanhada da execução de obras de
requalificação, realizar a sua Administração, Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e
serviços, a título de execução indireta, de acordo com as especificações e obrigações constantes do
Instrumento Convocatório, com as condições previstas nesta Proposta Técnica que engloba os seguintes
tópicos:
a) Experiência da licitante ou da empresa lider do consórcio e Conhecimento do Negócio.
b) Metodologia Operacional.
c) Organização Administrativa.
d) Manutenção Preventiva e Corretiva.
e) Sistemas de controle operacional e administrativo.
(Obs. desenvolver o quanto acha pertinente a satisfação do exigido no Edital)
Manifestamos nossa inteira concordância com os critérios de avaliação e pontuação da Proposta Técnica,
constantes do Edital, comprometendo-nos a respeitá-los e acatá-los no decorrer do processo.
Informo que seguem em anexo à presente ainda Projeto Básico de Engenharia referente a Requalificação
Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom
Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA, contendo os seguintes anexos:
a) (descrever)
b) ....
Valença, ____ de ______________ de __________
_________________________________________________
Representante da Licitante
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ANEXO XI
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número
001/2020

A/C
Srs. Membros da Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Valença - BA.
Prezados Senhores,

Informamos, conforme Tabela a seguir discriminada os valores de nossa Proposta de Estrutura Tarifária,
Compromisso de Investimentos e fluxo de caixa para a Operação do Terminal Fluvial de Embarque e
Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), em
Valença-BA, que se pretende obter a Outorga de Concessão Remunerada de Uso para acompanhada da
execução de obras de requalificação, realizar a sua Administração, Operação, Manutenção e Exploração
Comercial de suas áreas e serviços:

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
DA TUTE
R$ 1,25

QUANTIDADE
MENSAL DE
PESSOAS – USO
DOS TERMINAIS
15.000

TABELA 1
QUANTIDADE DESCONTO
PROPOSTO
DE MESES
SOBRE A
DA
TARIFA (%)
OUTORGA
120

VALOR DA
TARIFA
ESTIMADA

VALOR TOTAL

Declaramos que na vigência da Concessão serão realizados os seguintes Investimentos:
TABELA 2
ANO DE
INVESTIMENTO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO

VALOR DO
INVESTIMENTO (R$)
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2029
TOTAL
Nem assim, apresentamos o Fluxo de Caixa esperado:
TABELA 3
ANO DE
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

SAÍDAS
CUSTO
IMPOSTOS
OPERACIONAL

FLUXO
ACUMULADO
(R$)

FLUXO
ANUAL (R$)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
TAXA INTERNA DE RETORNO (%)
Consideramos que os valores tarifários propostos na Tabela 1 são suficientes e adequados à geração da receita
necessária para remunerar os investimentos propostos na Tabela 2 a serem feitos ao longo da concessão,
abrangendo todos os custos diretos e indiretos envolvidos, inclusive financeiros, administrativos e operacionais,
conforme Memória Detalhada em Anexo a esta Proposta, preservando-se nossa margem de lucro pela
operação e manutenção dos serviços licitados.
A Taxa Intema de Retorno apurada para as condições desta Proposta conforme discrimina a Tabela 3
é:...........................
As demais condições da presente proposta são aquelas estipuladas no Edital, seus Anexos e Minuta de
Contrato, cujos termos foram aceitos e considerados na elaboração da proposta. Caso a nossa proposta seja a
vencedora, comprometemo-nos a comparecer na data que for designada para firmar o respectivo Contrato de
Concessão.
A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação.

Local, Data.

_______________________________________________
Representante da Licitante
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ANEXO XII
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO
CONTRATO Nº: ................../2020 - CONTRATO DE CONCESSÃO
REMUNERADA DE USO DO USO DO TERMINAL FLUVIAL DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE LOCALIZADO NO MINIGULA
(CENTRO) E DO TERMINAL MARÍTIMO BOM JARDIM (PONTA DO
CURRAL), EM VALENÇA-BA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE OBRAS
DE REQUALIFICAÇÃO, A
ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL.
O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Valença-Bahia,
inscrita no CNPJ sob o nº 14.235.899/0001-36, neste ato representada por seu Prefeito
..................................................., brasileiro, ..................................................., ...................................................,
portador da carteira de identidade nº. .... .................................................... SSP/BA e CPF nº.
...................................................,
doravante
denominado
CONCEDENTE,
e
a
empresa
................................................. estabelecida a ..................................................., CNPJ nº....................................,
doravante denominada CONCESSIONÁRIA, aqui representada pelo ................................................... , brasileiro,
..................................................., CPF nº ..................................................., residente e domiciliado
..................................................., na forma do disposto nas Leis Estaduais nº 9.433/05 , nas Leis Federais nº
8.666/93 e 8.987/95, suas alterações e demais legislação pertinente à matéria e de conformidade com o contido
no Processo Administrativo nº. 040/2020 no Edital de Concorrência Pública nº 001/2020 e na proposta da
CONCESSIONÁRIA, que independentemente de transcrição integram este Contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato a Outorga de Concessão Remunerada de Uso do Terminal Fluvial de
Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do
Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de requalificação, a Administração, Operação,
Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e serviços, a título de execução indireta, de acordo com as
especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório e condições previstas neste contrato e nas
Propostas Técnica e de Preço apresentada pela Concessionária.
1.2. Todos os custos referentes aos serviços concedidos, inclusive, os referentes à adequação ou modificação
do projeto, manutenção, outras instalações, atualização, modernização e melhoramentos do Terminal Fluvial de
Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do
Curral), tributos e contribuições, registros e seguros pertinente, serão de inteira e exclusiva responsabilidade da
concessionária.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
2.1. O prazo da outorga da concessão dos serviços será contado em dias corridos, devendo iniciar-se em até 30
(trinta) dias a partir da assinatura da Ordem de Entrega e Recebimento dos Terminais, com vigência de 10 (dez)
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anos, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do Edital e no artigo 23, inciso II da Lei Federal nº 8.987, de
13/02/1995 c/c Art. 1º, §1º da Lei Municipal nº 2.503, de 18/10/2017.
2.2. Os prazos para início e término da Concessão admitem prorrogação, a critério da Administração, mantidos
todos os direitos, obrigações e responsabilidades, observadas as condições previstas no Edital da Concorrência.
2.3. A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o
ajuste e será realizada por meio de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo máximo de
180(cento e oitenta) dias antes do término do contrato.
2.4. Caso a CONCEDENTE não se manifeste sobre a prorrogação proposta pela CONCESSIONÁRIA, num
prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação, fica encerrado o contrato, quando as partes
estarão automaticamente desobrigadas, ao tempo em que a CONCEDENTE fixará um prazo não superior a 120
(cento e vinte) dias para tal desobrigação das partes e a devolução dos Terminais por parte da
CONCESSIONÁRIA, nas condições em que foi recebido.
CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA
3.1. Para assinatura do contrato de concessão a licitante vencedora ficará obrigada a prestar caução
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, a título de garantia do fiel cumprimento das
obrigações contratuais e pagamentos das multas devidas, se for o caso, e não recolhidas nos prazos
estabelecidos, bem como intervenções físicas necessárias e úteis não realizadas pelo concessionário.
3.2. A garantia será prestada em quaisquer das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou em título da Dívida Pública;

b) fiança bancária;
c) seguro garantia
3.3. A caução deverá estar em vigor até a extinção do contrato, observado o seguinte:
3.4. A caução deve estar constituída na data da celebração do contrato de concessão, mantendo-se em vigor até
a extinção dela;
3.5. A extinção do serviço por motivo não resultante da aplicação de penalidades motiva a devolução da caução
à Concessionária, mediante requerimento à Prefeitura Municipal;
3.6. Qualquer modificação nos termos e condições da caução deve ser previamente aprovada pela Prefeitura
Municipal;
3.7. A Concedente, através da Prefeitura Municipal, recorrerá à caução sempre que a Concessionária não
proceda ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, dos prêmios dos seguros antes referidos neste
contrato, ou os custos decorrentes de obrigações contratuais não assumidas;
3.8. Sempre que a Concedente utilizar a caução, a Concessionária deverá proceder a reposição do seu
montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação pela Prefeitura Municipal daquela
utilização;
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3.9. Sendo a garantia prestada na modalidade “seguro-garantia”, fica o concessionário obrigado a apresentar
anualmente a renovação da apólice.
3.10. A devolução da garantia ocorrerá após a emissão do Termo de Devolução dos Terminais à Concedente,
com atestado de cumprimento de todas as obrigações contratuais.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
4.1. O valor do presente contrato é de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) mensais, corrigido anualmente pela variação
da Terminal de Utilização Terminal - TUTE.
4.2. O valor da concessão, aludido no subitem anterior, terá 0 (zero) mês de carência para inicio de seu
pagamento, contada a partir do efetivo inicio das operações dos Terminais.
4.3. O pagamento da remuneração será feito mensalmente em qualquer agência bancária, até o 5º (quinto) dia
do mês subsequente ao do vencimento e de conformidade com as condições iniciais que forem estipuladas no
contrato, ficando a concessionária obrigada a enviar à Prefeitura Municipal uma cópia do comprovante do
pagamento até o dia 15 do referido mês.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
5.1. A CONCESSIONÁRIA, além das determinações contidas no Projeto Básico do instrumento convocatório,
bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) assumir inteiramente a administração dos Terminais objeto desta licitação;
b) Execução dos serviços de limpeza, conservação e manutenção de todas as áreas dos Terminais, com
fornecimento de todo o material necessário à realização destes serviços;
c) Limpeza, conservação e manutenção de todas as áreas do terminal;
d) Exercer a vigilância de toda a área do Terminal;
e) Fornecimento de todo material de limpeza e vigilância;
f) Apresentar anualmente à CONCEDENTE, referente ao Terminal concedido, o Balanço e relatórios previstos no
edital e neste contrato, inclusive para fins de prestação de contas;
g) Execução dos serviços de jardinagem;
h) Executar Todas as Obras e Serviços de Engenharia necessários e previstos neste Edital e no Projeto Básico
da Licitação;
i) Permitir o livre acesso dos encarregados da fiscalização, em qualquer época, aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros, assim como às instalações e
equipamentos do terminal concedido;
j) Findo o contrato, a CONCESSIONÁRIA devolverá o Terminal à CONCEDENTE, em perfeitas condições de
uso, higienização e conservação, não lhe cabendo nenhum direito a indenização, a qualquer título, pelas obras
necessárias que realizar durante a Concessão ou mesmo por obras de melhoramentos ou ampliação das áreas
construídas, não cabendo à CONCESSIONÁRIA, "ipso facto", o direito de retenção;
l) Acatar a indicação da CONCEDENTE, relativa às áreas destinadas à instalação de serviços de utilidade ou
necessidade pública, livres de quaisquer ônus e a qualquer título;
m) Não locar área a terceiros que tenha fim o comércio de jogos de azar ou de natureza semelhante, ou
contravencional;
n) Assumir os ônus das taxas e dos impostos Municipais, Estaduais, Federais, e os seguros previstos em lei e
neste contrato, pagando-os pontualmente, inclusive as contribuições incidentes sobre as diversas formas de
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exploração comercial das atividades objeto deste contrato. Considerem-se ônus os tributos aplicáveis à espécie.
o) Não instalar, direta ou indiretamente, serviço de sonorização (alto-falantes) nos Terminais, a qualquer título,
pretexto ou fim, salvo para anúncio de embarques, desembarques ou alterações da operação de transporte.
p) Fica de logo excluída dessas proibições a instalação de serviço de vídeo para veiculação de informações e
anúncios aos usuários, desde que a utilização do sistema não venha a prejudicar as divulgações de embarque,
desembarque ou outras que digam respeito à operação do Terminal e que sejam de interesse do passageiro;
q) Execução imediata, pela CONCESSIONÁRIA, a seu ônus, de todo e qualquer reparo que se fizer necessário
nas instalações e áreas construídas no prédio, assim como das obras e serviços de limpeza do edifício de cada
Terminal. Caso seja a CONCEDENTE obrigada a realizá-lo, por inadimplemento da CONCESSIONÁRIA, esta
deverá indenizá-la no dobro do valor dos serviços ou obras necessários;
s) Manter o conjunto arquitetônico e instalações dos Terminais em perfeito estado de conservação e asseio,
dando manutenção, de modo a permitir o pleno funcionamento de todos os serviços;
t) Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Prefeitura Municipal e, se for o caso, da
AGERBA, quanto ao funcionamento administrativo e operacional de cada Terminal concedido;
u) Fornecer sempre que solicitado à Prefeitura Municipal, na forma que esta indicar, o Relatório estatístico do
movimento de embarcações e passageiros embarcados/desembarcados, bem como, sempre que solicitado,
relatório sobre todas as atividades administrativas e operacionais do respectivo Terminal.
v) Manter, solidariamente com as empresas, serviços de informação permanente ao público, tais como, dentre
outros: horários, tarifas, locais de guichês, etc;
w) Fornecer relatório à Concedente, sempre que solicitado, sobre todas as atividades do Terminal;
x) Fornecer à Concedente, sempre que solicitado, na forma que este indicar, o relatório estatístico do movimento
de embarcações e passageiros no Terminal;
z) Não permitir que seja afixado no recinto do conjunto arquitetônico, através de pintura, dísticos, impressos ou
ainda veiculados por áudio ou vídeo, anúncios, notícias, notas ou propagandas amorais, políticas ou
discriminatórias de qualquer espécie, bem como atentatórios à lei, à ordem pública e às autoridades
constituídas;
aa) Não comercializar as áreas de circulação de passageiros;
bb) Não realizar nenhuma alteração no conjunto arquitetônico dos Terminais, seja para obra de restauração,
ampliação ou modificação de estrutura ou área, sem prévia e expressa autorização da Concedente;
cc) Cumprir as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000 e os requisitos previstos no Decreto Federal nº 5.296/2004, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
5.2. A CONCESSIONÁRIA se compromete a acatar a decisão da Concedente quanto à reserva de áreas
destinadas à sua Fiscalização, de Segurança Pública e do Juizado de Menores, no Terminal concedido.
5.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a colocar uma placa em local visível, nos Terminais concedidos, indicando
que a administração dele está sob sua responsabilidade. O modelo da placa será fornecido pela CONCEDENTE.
CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA
6.1. Constituem principais direitos da CONCESSIONÁRIA:
a) receber da CONCEDENTE o conjunto arquitetônico dos Terminais, suas áreas e acessos, nas condições
em que foi licitado e constatado pela CONCESSIONÁRIA em visita de inspeção, conforme sua declaração
constante do respectivo processo administrativo;
b) administrar e explorar comercialmente o Terminal licitado pelo prazo de 05 (cinco) anos, com exclusividade,
prorrogáveis conforme este edital e legislação,
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c) suas áreas e serviços, a título de execução indireta, podendo locar boxes, estacionamentos, guichês, lojas e
toda ou qualquer área ou espaço que se destinem a fins comerciais;
d) Cobrar e arrecadar a tarifa de embarque, quando for o caso, segundo o preço fixado pelo Poder Público,
inclusive os reajustamentos, quando e se ocorrerem;
e) Estabelecer-se em comércio direto ou através de terceiros, nas áreas do conjunto arquitetônico dos
Terminais;
f) Cobrar contribuição de ocupação de qualquer área dentro dos limites do terreno pertencente ao respectivo
Terminal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
7.1. O CONCEDENTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços e a conservação dos bens reversíveis,
visando ao atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas neste contrato;
b) Aplicar as penalidades previstas neste contrato e na legislação pertinente;
Intervir na concessão nos casos e nas condições previstas neste contrato e na legislação vigente;
c) Homologar os reajustes das tarifas e proceder à revisão delas, na forma e condições estabelecidas neste
contrato;
d) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da concessão e as cláusulas deste contrato;
e) Zelar pela boa qualidade do serviço;
f) Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários quando julgadas procedentes;
g) Estimular o aumento da qualidade dos serviços prestados aos usuários e o incremento da produtividade dos
serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA;
e) Promover medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente.
f) A gestão, coordenação e fiscalização da concessão, nos termos da legislação vigente
g) Declarar extinta a concessão nos casos previstos neste contrato;
h) Regulamentar permanentemente a prestação do serviço concedido;
i) Intervir na execução do serviço quando necessário, a fim de assegurar a sua regularidade e fiel cumprimento
do contrato e das normas legais pertinentes;
j) Autorizar o reajuste e proceder à revisão das tarifas, conforme disposto neste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
8.1. Observada a legislação vigente são direitos e obrigações dos usuários dos Terminais, dentre outros, os
seguintes:
a) Receber serviço adequado, em contrapartida ao pagamento da tarifa;
b) Receber da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, informações para a defesa de interesses individuais
ou coletivos;
c) Levar ao conhecimento da CONCEDENTE, as irregularidades de que tenha conhecimento, referente à
execução da concessão;
d) Comunicar à CONCEDENTE os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na exploração dos serviços;
e) Contribuir para a permanência das boas condições das instalações e dos serviços;
f) Obter e utilizar os serviços em observância às normas atinentes a esta concessão e demais legislação
pertinente.
g) O acesso ao serviço e sua fruição dentro dos padrões de qualidade, regularidade, e eficiência previstos no
presente contrato, em seus anexos e nas normas vigentes;
h) A reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.
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CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO
9.1. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, emergentes deste
contrato, serão exercidos pela Prefeitura Municipal.
9.2. A CONCESSIONÁRIA se obriga a permitir e facilitar aos elementos integrantes da FISCALIZAÇÃO, a
inspeção do local dos serviços em qualquer dia e hora, fornecendo todos os esclarecimentos que lhe sejam
solicitados, assegurando o livre acesso a todas as dependências dos Terminais objeto deste contrato, a fim de
que o mesmo possa desempenhar plenamente as suas funções.
9.3. A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter permanentemente em seu escritório um livro de ocorrências
diárias, autenticado pela CONCEDENTE, no qual a FISCALIZAÇÃO e a CONCESSIONÁRIA anotarão todas as
ocorrências que mereçam registro, quando for o caso.
9.4. A Concessão de que trata este edital reger-se-á pelas normas regulamentares e demais legislações
aplicáveis, por suas cláusulas e pelas do correspondente Contrato de Concessão.
9.5. A Concessão a ser outorgada pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários dos Terminais ora outorgado, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
conforto, segurança, fluidez do tráfego, generalidade e cortesia na sua prestação.
9.6. Ficam indicados como fiscais deste contrato o Servidor............................................, Gerente de Municipal
dos Terminais e Hidroviário.
CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1. Este Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:
10.1.1. Unilateralmente, pela CONCEDENTE, através da Prefeitura Municipal, diante do interesse público
plenamente justificado, por questões técnicas, para alterar, no todo ou em parte, os Planos de Operação e/ou
Plano de Obras e Serviços e/ou Plano de Utilização dos Terminais.
10.1.2. Por acordo:
10.1.2.1. Quando conveniente a substituição das garantias contratuais;
10.1.2.2. Quando necessária a modificação e/ou a prorrogação do prazo de concessão para restabelecer a
relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da
Concessão, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro deste contrato.
10.1.2.3. Quando necessária a modificação de suas condições, visando à modernização, ao aperfeiçoamento
dos serviços, equipamentos e instalações, justificando-se, sempre, a melhoria dos serviços em benefício dos
usuários.
10.12. Os reajustes do valor da TUTE e da remuneração da CONCEDENTE, para reposição de perda do valor
aquisitivo da moeda, não caracterizam alteração deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
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11.1. Extingue-se a Concessão por:
a) Advento do Termo Contratual;
b) Encampação;
c) Rescisão;
d) Anulação;
e) Falência ou por encontrar-se em recuperação judicial, ou extinção da CONCESSIONÁRIA.
11.2. Extinta a Concessão, revertem à Prefeitura Municipal, todos os direitos emergentes deste contrato.
11.3. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pela CONCEDENTE dos bens
reversíveis.
11.4. Nos casos de advento do termo contratual e encampação, o CONCEDENTE, através da Prefeitura
Municipal, antecipando-se à extinção da Concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à
determinação do montante de indenização e da remuneração eventualmente devidos à CONCESSIONÁRIA, na
forma prevista neste contrato.
11.5. Considera-se encampação a retomada da Concessão pela CONCEDENTE durante o prazo da concessão,
por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização e
da remuneração devida à CONCESSIONÁRIA.
11.6. Qualquer que seja o motivo da extinção do contrato, a sua devolução à Prefeitura Municipal somente será
efetivada mediante prévia vistoria e respectivo Termo de Entrega e Recebimento do Terminal concedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E RESCISÃO
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995 e na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.
12.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Concedente nos casos enumerados na
Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995 e Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.
12.3. Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
12.4. A CONCEDENTE poderá rescindir este contrato em casos de violação grave, contínua, e não sanada ou
não sanável, das obrigações da CONCESSIONÁRIA, bem assim nas seguintes situações:
12.5. Inadimplemento das cláusulas e condições deste contrato pela CONCESSIONÁRIA, bem assim o
desatendimento pela mesma dos Planos de Obras e Serviços, Plano de Operações, e Plano de Utilização dos
Terminais concedido, quando for o Caso;
12.6. Dissolução da CONCESSIONÁRIA, perda do controle acionário do capital votante da CONCESSIONÁRIA,
ou a sua falência ou recuperação judicial;
12.7. Subconcessão ou transferência da Concessão do Terminal concedido, sem prévia e expressa anuência da
Prefeitura Municipal, a ser efetivada na forma da lei;
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12.8. É facultada à CONCEDENTE, no caso de recuperação judicial da CONCESSIONÁRIA, mantendo este
Contrato, assumir o controle de determinadas atividades essenciais.
12.9. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicado à
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos neste contrato, dando-se-lhe
um prazo de 15 (quinze) dias corridos para corrigir as falhas e transgressões apontadas, findo o qual, não
tendo sido sanadas completamente, nova e idêntica e única comunicação lhe será feita, concedendo - se o
mesmo prazo para o enquadramento da CONCESSIONÁRIA.
12.10. A rescisão acarreta as seguintes consequências:
a) assunção imediata, pelo CONCEDENTE, dos serviços concedidos;
b) execução das garantias contratuais para ressarcimento da CONCEDENTE;
c) retenção de eventuais créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONCEDENTE.
12.11. Este Contrato poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento
das normas contratuais pela CONCEDENTE, mediante processo administrativo específico, ou por mútuo acordo
entre as partes, ou por decisão judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES
13.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos artigos 81, 88, 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei
Federal nº 8.66603, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.2. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
13.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a
Concessionária à multa de mora, na forma prevista na cláusula seguinte, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, observado o disposto na Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995 e na Lei Federal nº
8.666/93.
13.4. A Concessionária sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades
contratuais, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
13.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONCEDENTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
concessionária as seguintes sanções, na forma estabelecida no Edital:
a) comunicado de Irregularidade/Auto de Infração
b) advertência
c) multa
d) rescisão do Contrato de Concessão.
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13.6. Havendo atraso no pagamento da remuneração mensal, incidirão acréscimos moratórios, sobre débitos
denunciados espontaneamente, conforme artigo 192 da Lei nº 9.433/05, equivalentes a:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no
de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da remuneração mensal;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da remuneração mensal, por cada dia subsequente ao trigésimo.
13.7. A multa a que se refere este item não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
13.8. As multas serão graduadas de acordo com a gravidade da infração, nos limites máximos previstos no
Edital de Convocação ou em Regulamentação eventualmente substituta.
13.9. A CONCESSIONÁRIA deverá recolher à Prefeitura Municipal, o valor de qualquer multa que lhe seja
imposta, em moeda corrente deste país, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data em que
tenha sido notificada.
13.10. Reserva-se a CONCEDENTE o direito de cobrar, através processo de execução, as importâncias devidas
pela CONCESSIONÁRIA à Prefeitura Municipal, ressalvada a cobrança direta mediante retenção.
13.11. Esgotado o prazo contratual e a CONCESSIONÁRIA não procedendo a devolução dos Terminais
Rodoviários à CONCEDENTE, ou o fazendo deixando pendências ou obrigações por cumprir, ficará a
CONCESSIONÁRIA impedida de participar de novas licitações, enquanto durar tal descumprimento, sem
prejuízo de outras penalidades.
13.12. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
sujeitando os infratores às cominações legais, respectivamente, as definidas no art. 79, e nos incisos e
parágrafos do art. 80, do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.13. Penalidade especifica:
a) Pela inexecução total ou parcial do contrato de Concessão ora outorgado, poderão ser aplicadas ao
concessionário as seguintes penalidades, garantidas a defesa prévia e o contraditório:
b) Comunicado de Irregularidade/Auto de Infração
c) Advertência
d) Multa
e) Rescisão do Contrato de Concessão
13.14. Emitido o COMUNICADO DE IRREGULARIDADE ou lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO, conforme o caso,
o concessionário terá um prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia ou correção das falhas/defeitos
observados;
13.15. Transcorrido o prazo acima mencionado, sem que tenham sido tomadas as providencias cabíveis, aplicarse-á a penalidade ADVERTENCIA;
13.16 São consideradas infrações puníveis com ADVERTENCIA, sem valor pecuniário, aquelas aplicadas por
escrito por preposto da Prefeitura Municipal, decorrentes de falta de atendimento ao COMUNICADO DE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
105 - Ano - Nº 4574

104

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
IRREGULARIDADE, ao AUTO DE INFRAÇÃO ou a qualquer recomendação escrita feita ao concessionário
para restabelecer a regularidade ou garantir a qualidade e eficiência dos serviços concedidos;
13.17. As MULTAS previstas não têm caráter compensatório e serão aplicadas pelo desatendimento da
penalidade ADVERTÊNCIA num prazo de 05 (cinco) dias, e o seu pagamento não eximirá o contratado da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
13.18. O valor básico de multa, denominado VBM, será correspondente ao valor de 01 (uma) TUTE (Taxa de
Utilização de Terminal) conforme classificação estabelecida pela Prefeitura Municipal;
13.18.1. A MULTA TIPO I, correspondente a 500 (quinhentas) vezes o VBM, será aplicada no caso de
descumprimento de qualquer cláusula Contratual, no desatendimento das recomendações escritas formuladas
por prepostos da Prefeitura Municipal e nas situações abaixo elencadas:
a) Deixar de arcar com as despesas decorrentes do adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, tais
como: serviços de gestão da operação, administração, manutenção e conservação das instalações, sistemas de
controle e informações, impostos, taxas e contribuições, registro, pessoal, entre outros;
b) Não proceder pontualmente ao pagamento à União, ao Estado e ao Município dos impostos, taxas e
contribuições, incidentes sobre as receitas decorrentes da locação dos espaços comerciais e dos serviços objeto
da Concessão;
c) Não fazer cumprir os contratos de locação de unidades comerciais, módulos, áreas, agências, bilheterias e
espaços publicitários, observando o prazo de vigência do Contrato de Concessão, recolhendo cópia de tais
contratos à Prefeitura Municipal;
d) Deixar de contratar os seguros especificados e exigidos pelo Edital de Licitação;
e) Efetuar cobrança, sob qualquer pretexto, de tarifa ou preço não autorizado pela Prefeitura Municipal;
f) Alterar, sem autorização da Prefeitura Municipal o valor da TUTE;
g) Deixar de apresentar à Prefeitura Municipal os dados estatísticos, as demonstrações financeiras auditadas e
publicadas e os relatórios referentes à prestação de serviço dispostos no Contrato de Concessão, bem como
quaisquer outras informações solicitadas por esta Agencia Reguladora, dentro dos prazos estabelecidos;
h) Deixar de fornecer todo o aparelhamento técnico, equipamentos, materiais, sistemas e pessoal necessário à
prestação dos serviços;
i) Não organizar devidamente ou descumprir o Plano de Operação dos Terminais;
j) Deixar de proporcionar serviços adequados de embarque e desembarque para os passageiros das linhas que
deles se utilizam;
l) Deixar de pagar as indenizações oriundas de danos ou prejuízos causados ao Poder Concedente ou aos
usuários, decorrentes de culpa comprovada e proveniente da má execução dos serviços;
m) Não assegurar que as bilheterias das empresas transportadoras permaneçam abertas até o último horário de
partida ou trânsito;
n) Recusar ou dificultar o acesso aos prepostos da fiscalização da Prefeitura Municipal quando devidamente
credenciados;
o) Recusar informações aos usuários a respeito dos serviços, assim como veicular, sob sua responsabilidade,
publicidade ou informações enganosas;
p) Não proceder à conservação e manutenção corretiva e preventiva das edificações do complexo arquitetônico
e seus equipamentos;
q) Deixar de promover a limpeza, manutenção e conservação das áreas de uso comum, fachadas externas,
áreas de estacionamento, plataformas e passarelas de embarque, corredores, vias de acesso, e outras, dentro
do perímetro de jurisdição do Terminal;
r) Armazenar, sem o devido acondicionamento e em desacordo com a legislação especifica, combustível,
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explosivo, substância corrosiva ou tóxica, ou qualquer outro material que represente risco para a segurança dos
passageiros ou do patrimônio publico;
s) Desacatar os prepostos da fiscalização da Prefeitura Municipal;
t) Desrespeito ou falta de urbanidade por parte de administrador, dirigente ou qualquer representante do
concessionário no trato com o público;
u) Fazer oposição às auditorias, inspeções e fiscalizações determinadas pela Prefeitura Municipal;
v) Não manter sob sua exclusiva responsabilidade a supervisão e direção da mão de obra necessária à
execução completa e eficiente dos serviços do Contrato de Concessão;
w) Não manter o Terminal, objeto do Contrato de Concessão, nas mesmas condições em que o recebeu;
x) Efetuar ou permitir qualquer alteração nas instalações físicas do Terminal, salvo aquelas expressamente
determinadas ou autorizadas pela Prefeitura Municipal;
y) Deixar de cumprir normas legais e regulamentares concernentes aos serviços concedidos;
z) Não executar, tão logo se façam necessárias e a seu ônus, todas e quaisquer obras de reparo e/ou
manutenção nas instalações e áreas construídas dos terminais, inclusive áreas afins. Caberá indenização em
dobro, caso seja a Prefeitura Municipal obrigada a realizar as intervenções por inadimplemento do
concessionário;
aa) Permitir que seja afixado no recinto dos terminais, através de pinturas, dísticos, impressos ou ainda
veiculados por áudio ou vídeo, anúncios, notícias, notas ou propagandas amorais, políticas, discriminatórias,
sob o ponto de vista de credo religioso ou etnia, bem como atentatórios à ordem pública e às autoridades
constituídas;
bb) Tolerar qualquer atividade comercial não permitida em lei nos terminais e áreas afins;
cc) Suspender, total ou parcialmente os serviços de operação dos terminais sem autorização da Prefeitura
Municipal;
dd) Manter em serviço, preposto cujo afastamento tenha sido determinado pela Prefeitura Municipal;
ee) deixar de manter em local visível do Terminal placa indicativa, no modelo fornecido pela Prefeitura Municipal,
comunicando que a administração do mesmo encontra-se sob sua responsabilidade.
13.18.2. A MULTA TIPO II, correspondente a 1.000 (mil) vezes o VBM, será aplicada no caso do
CONCESSIONARIO não sanar, no prazo de 30 (trinta) dias, as causas que ensejaram a aplicação da MULTA
TIPO I, caracterizando segunda reincidência, após notificação da Prefeitura Municipal;
13.18.3. A MULTA TIPO III, correspondente a 2.000 (duas mil vezes) vezes o VBM, será aplicada na hipótese do
CONCESSIONARIO não sanar, no prazo de até 60 (sessenta) dias, as causas que ensejaram a aplicação da
MULTA TIPO I, caracterizando segunda reincidência, após notificação da Prefeitura Municipal.
13..18.4. O “AUTO DE INFRAÇÃO” e o “COMUNICADO DE IRREGULARIDADE”, conforme a situação
correspondente, são instrumentos através dos quais tem inicio o processo fiscal administrativo para apurar as
infrações aqui elencadas.
13.18.5. O “COMUNICADO DE IRREGULARIDADE” será redigido no modelo ofício e assinado pelo titular da
Secretaria de Administração, a qual a Gerência dos Terminais é vinculada;
13.18.6. “O Auto de Infração” obedecerá a um modelo especial elaborado pela Prefeitura Municipal e conterá
obrigatoriamente:
a) Dia, mês, ano, hora e lugar de sua lavratura;
b) Número, nome, assinatura do fiscal autuante e descrição do fato gerador da infração; III- Nome da
administradora e do Terminal objeto da autuação;
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c) Dispositivo legal infringido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME JURÍDICO DA CONCESSÃO
14.1. O regime jurídico deste contrato de concessão confere à Concedente as prerrogativas previstas no art. 77
e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO
15.1. Constitui o princípio fundamental que informa o regime jurídico da concessão sendo o pressuposto básico
que preside as relações entre as partes.
15.2. As cláusulas econômico-financeiras deste contrato de concessão não poderão ser alteradas sem prévia
concordância da Concessionária.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – SERVIÇO ADEQUADO
16.1. Este contrato pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
entendendo-se como
tal aquele que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, e modicidade das tarifas.
16.2. Para os fins previstos neste item considera-se:
a) Regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas neste contrato e nas normas técnicas
aplicáveis;
b) Continuidade: a manutenção, continuada, da oferta dos serviços;
c) Eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios,
que busquem, permanentemente, a excelência, assegurando, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento
dos objetivos e das metas da concessão;
d) Segurança: a operação do sistema de modo a que sejam mantidos, em níveis normais, os riscos de
acidentes;
f) Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e
manutenção, com vista à satisfação dos usuários;
g) Generalidade: universalidade da prestação dos serviços, isto é, serviços iguais para todos os usuários, sem
qualquer distinção;
h) Cortesia na prestação dos serviços: tratamento adequado aos usuários.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SEGUROS
17.1. A concessionária fará e manterá em vigor seguros em montantes compatíveis com o nível desta
contratação, previamente aprovados pela Prefeitura Municipal, relativos a:
a) seguros de danos contra terceiros no mínimo no valor de R$: 100.000,00
b) seguro do imóvel no valor de R$: 100.000,00
c) mais seguros obrigatórios, que sejam ou venham a ser exigidos por lei.
17.2. Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de cumprir a obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro de
que trata este contrato, o CONCEDENTE poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios
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das referidas apólices, ficando os respectivos custos por conta da CONCESSIONÁRIA. Tal fato caracteriza mora
da CONCESSIONÁRIA, com as consequências previstas neste contrato.
17.3. O não reembolso imediato pela CONCESSIONÁRIA das despesas realizadas pela CONCEDENTE, na
forma prevista acima, autoriza a intervenção na concessão pelo período necessário para assegurar o
ressarcimento dos gastos efetuados.
17.4. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à CONCEDENTE, até 30 de janeiro de cada ano, cópias das
apólices vigentes para o ano corrente, dos seguros previstos neste Contrato.
17.5. A CONCESSIONÁRIA, com a aprovação prévia da Prefeitura Municipal, poderá alterar coberturas ou
outras condições das apólices de seguro, visando adequá-las às novas situações que ocorram durante o
período do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – REAJUSTAMENTO
18.1. Os reajustamentos serão anuais, mesmo no período de carência, ou em periodicidade menor, se eventual
nova legislação autorizar, e calculados de forma integral ou pro-rata, conforme o caso, pela variação do valor da
Tarifa de Utilização de Terminal – TUTE, ocorrida no período.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SISTEMA TARIFÁRIO
19.1. Os valores das tarifas serão aqueles estabelecidos nesta Licitação, devidamente atualizada no prazo e
valores fixados pela Prefeitura Municipal, para Terminais Classe II.
19.2. E vedado à CONCEDENTE estabelecer privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de
usuários de qualquer Terminal concedido, exceto nos limites deste contrato e se no cumprimento de lei que
especifique as fontes de recursos para ressarcimento da CONCESSIONÁRIA.
19.3. Para fins da efetiva cobrança aos usuários, as tarifas serão únicas nos Terminais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – PAGAMENTOS E RECEITAS
20.1. O pagamento da remuneração será feito mensalmente em qualquer agência bancária, até o 5º (quinto) dia
do mês subsequente ao vencido, e de conformidade com as condições iniciais que forem estipuladas neste
contrato, formulado segundo a proposta vencedora, ficando a CONCESSIONÁRIA obrigada a enviar à
Prefeitura Municipal uma cópia do comprovante do pagamento até o dia 15 (quinze) do referido mês.
20.2. Havendo atraso no pagamento da remuneração mensal, incidirão acréscimos moratórios, sobre débitos
denunciados espontaneamente, equivalentes a:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no
de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da remuneração mensal;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da remuneração mensal, por cada dia subsequente ao trigésimo.
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20.3. A arrecadação proveniente do Contrato de Concessão será creditada na receita da Prefeitura Municipal, na
seguinte rubrica orçamentária, ou em outra que eventual nova legislação indicar, condição em que a Prefeitura
Municipal comunicará previamente à Concessionária.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PARALISAÇÃO E RECEBIMENTO
21.1. À CONCEDENTE ficará reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer momento, a execução
da Concessão.
21.2. Na paralisação da Concessão, por interesse da administração, sem que a CONCESSIONÁRIA tenha
dado causa, fará a mesma jus à reposição integral do prazo em que o contrato esteve paralisado.
21.3. Reserva-se à CONCEDENTE o direito de intervir na operação dos Terminais outorgado quando ficar
comprovada a incapacidade técnica-administrativa ou deficiência de pessoal e equipamentos, sem que do ato
resulte o direito da CONCESSIONÁRIA pleitear indenização, seja a que título for.
21.4. Assinado o contrato, simultaneamente será expedida a Ordem de Entrega e Recebimento dos Terminais
concedido, a qual se efetivará na mesma data da assinatura do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – INTERVENÇÃO
22.1. A CONCEDENTE poderá intervir na Concessão com o fim de assegurar a correta e adequada prestação
dos serviços e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais aplicáveis; a intervenção farse-á por ato da Prefeitura Municipal e conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos
e limites da medida.
22.2. Declarada a intervenção, a Prefeitura Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, instaurará o
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurará responsabilidades,
assegurado o direito de ampla defesa.
22.3. O procedimento administrativo de intervenção deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, salvo relevante e prévio motivo justificado pela interventora.
22.4. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a operação do sistema será devolvida à
CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO /REVERSÃO
23.1. Extinta a concessão, revertem ao Município de Valença todos os bens reversíveis, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessam, para a CONCESSIONÁRIA, todos os direitos
emergentes deste edital
23.2. Integram a concessão todos os bens e equipamentos alocados pela CONCESSIONÁRIA aos serviços
concedidos, bens estes que reverterão ao patrimônio do Município de Valença / Prefeitura Municipal, quando
extinta a Concessão.
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23.3. A reversão dos bens na extinção da Concessão far-se-á com o pagamento, pelo Município de Valença /
Prefeitura Municipal, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens adquiridos pela CONCESSIONÁRIA,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com a prévia aprovação da Prefeitura
Municipal, com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade da concessão.
23.4. É vedado a concessionária ceder, alienar ou por qualquer outro modo onerar, no todo ou em parte, a
Concessão ou realizar qualquer negócio jurídico que vise atingir idênticos resultados, sem prévia anuência
expressa do CONCEDENTE, através da Prefeitura Municipal, sendo nulo qualquer ato praticado em violação ao
disposto neste item.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento e a execução de atividades
inerentes, desde que acessórias ou complementares à Concessão, mediante prévia anuência da Prefeitura
Municipal.
24.2. Os contratos celebrados entre a Concessionária e os terceiros, a que alude o item anterior, reger-se-ão
pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o CONCEDENTE.
24.3. São vedadas, em qualquer hipótese, a subconcessão e a transferência da concessão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - INTERPRETAÇÃO
25.1. As divergências acerca da aplicação de cláusulas contratuais, que porventura não puderem ser sanadas
por recurso às regras de interpretação, resolver-se-ão de acordo com os seguintes critérios:
a) Prevalecem sobre quaisquer outras, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.987, de 13/02/95 e suas
alterações;
b) As normas gerais de contratação da Lei federal nº 8.666. de 21.06.93, e suas alterações;
c) Atender-se-á, em segundo lugar, às regras que estabelecem o regime jurídico desta concessão, constantes
deste contrato;
d) O atendimento às condições estabelecidas na proposta apresentada pela Concessionária, no decorrer da
licitação.
CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEXTA - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
26.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas
no Edital da Concorrência Pública nº 001/2020 e anexos e na proposta técnica e de preços da licitante
vencedora.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FORO
27.1. As partes elegem o Foro da Cidade do Valença, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Valença, ____ de ______________ de __________

Pelo PODER CONCEDENTE

Pela CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:
1. Nome (Assinatura e CPF)
2. Nome (Assinatura e CPF)
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Concorrência Pública nº 001/2020
TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
TERMINAL ...........................................................
[Obs. Inserir o nome do Terminal]
Modalidade de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número
001/2020

Aos
dias do mês de
de 2020, na Prefeitura Municipal de Valença, inscrita no
CNPJ sob o nº 14.235.899/0001-36, neste ato representada por seu Prefeito ...................................................,
brasileiro, ..................................................., ..................................................., portador da carteira de identidade
nº. .... .................................................... SSP/BA e CPF nº. ..................................................., denominado
CONCEDENTE, e o Sr. ................................................, representante legal da
Empresa ............., doravante CONCESSIONÁRIA, procedeu-se à entrega do Terminal
..........................................., para serem por esta administrados, conforme consta do Contrato de outorga da
Concessão Remunerada de Uso nº ..................................................................e do Processo Administrativo nº
040/2020, havido através da Concorrência Pública nº 001/2020, começando a fluir o prazo estabelecido no
mencionado contrato, com as respectivas implicações legais e contratuais, tudo de conformidade com o que
consta dos citados processos e contrato.
A CONCESSIONÁRIA declara que neste ato toma posse do Terminal ........................ comprometendo-se a
administrá-los de acordo com o mencionado Contrato de Concessão, assumindo direitos e obrigações
decorrentes.
O Termo vai assinado pelas pessoas acima referidas e por 2 (duas) testemunhas presenciais, para que produza
os efeitos jurídicos.

Prefeito Municipal – Representante do Concedente

Representante Legal da Concessionária

TESTEMUNHAS:
1. Nome (Assinatura e CPF)
2. Nome (Assinatura e CPF)
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19 de Fevereiro de 2020
114 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
115 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
116 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
117 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
118 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
119 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
120 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
121 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
122 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
123 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
124 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
125 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
126 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
127 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
128 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
129 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
130 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
131 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
132 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
133 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
134 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
135 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
136 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
137 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
138 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
139 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
140 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
141 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
142 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
143 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
144 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
145 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
146 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
147 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
148 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
149 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
150 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
151 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
152 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
153 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
154 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
155 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
156 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
157 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
158 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
159 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
160 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
161 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
162 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
163 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
164 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
165 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
166 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
167 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
168 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
169 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
170 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
171 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
172 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
173 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
174 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
175 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
176 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
177 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
178 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
179 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
180 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
181 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
182 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
183 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
184 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
185 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
186 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
187 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
188 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
189 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
190 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
191 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
192 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
193 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
194 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
195 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
196 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
197 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
198 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
199 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
200 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
201 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
202 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
203 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
204 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
205 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
206 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
207 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
208 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
209 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
210 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
211 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
212 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
213 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
214 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
215 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
216 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
217 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
218 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
219 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
220 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
221 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
222 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
223 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
224 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
225 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
226 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
227 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
228 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
229 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
230 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
231 - Ano - Nº 4574

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
232 - Ano - Nº 4574

Valença

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0Z8CDVNLBTI6M2WT8W/8BQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

