
Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista - 
Bahia CNPJ: 14.619.761/0001-3 

EIVIUF?C 

CONTRATO 057/2019 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE 
MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA, COM VISTAS AS AÇÕES E INTERVENCÕES 
PREVISTAS NOS PROGRAMAS FEDERAIS, BEM COMO 
OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ENTRE SI 
CELEBRAM A EMURC - EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E A VIA 11 
CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE 
URBANA LTDA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
N°004/2019. 

A EMURC - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
Empresa Pública de direito privado, com sede na Praça Tancredo Neves, 95, Centro, 
nesta Cidade de Vitória da Conquista-Ba, inscrita no CNPJ sob n2  14.619.761/0001-30, 
aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
Diretor Sr. Marcelo Marques de Góes Guerra, e do outro lado VIA 11 CONSULTORIA, 
ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n2  03.427.492/0001-94, com sede na Rua Coronel Santiago, n2  400, Sala 
09, Anita Garibaldi, Joinvile - SC, CEP 89.203-560, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pela sócio, Sr. PAULO ROBERTO VIEIRA, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n2  02196842-5 IFP-
SC, inscrito no CPF sob o n.2  238.045.997-53, residente e domiciliado na Rua Chapecó, 

O  236, Apto. 802, Saguaçu, joinvile - SC, CEP 89.221-040, celebram entre si 
CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O objeto do presente contrato é o fornecimento, por parte da CONTRATADA para a 
CONTRATANTE, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA NA ÁREA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
COM VISTAS AS AÇÕES E INTERVENCÕES PREVISTAS NOS PROGRAMAS FEDERAIS, BEM 
COMO OUTRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, junto à Empresa Municipal de 
Urbanização de Vitória da Conquista - EMURC. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. O valor global deste contrato é de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil 
reaise mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), cujas 
especificações, quantidades e valores unitário e total do item encontram-se detalhados 
no abaixo: 
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Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista 

EMUJ?C 	 Bahia CNPJ: 14.619.761/0001-3 

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

Plano de Circulação Viária R$ 330.000,00'\ 

Estudos Técnicos de Transporte Coletivo R$ 430.000,00 

VALOR TOTAL R$ 760.000,00 

2.2. Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 
fornecimento de equipamentos, alimentação, estadia de funcionários, transporte, 
tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 
despesas acessórias para a execução dos serviços. 

2.3. Os preços não sofrerão reajuste, exceto nos casos previstos pela Lei 8.666/93. 

2.4. O pagamento será efetuado após a entrega do relatório que deverá ser comunicado 
à CONTRATANTE juntamente com uma via da ordem de serviço para efeito de 
conferência, demonstrando a quantidade total com o respectivo preço e cumprimento 
do cronograma. 

2.5. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota 
Fiscal com a devida "Ordem de Serviços", anexada à referida NF, assinada por 
representante da CONTRATANTE, atestando que efetivamente prestou os serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

Este contrato terá vigência de 21/05/2019 a 21/11/2019, podendo ser rescindido ou 
prorrogado dentro dos créditos orçamentário, conforme previsão legal. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 
Este CONTRATO poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no Art. 65, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o objeto contratado em 
desacordo com o previsto no instrumento de requisição. 

5.2. O endereço para execução dos serviços do objeto será descrito no instrumento das 
ordens de serviços emitida pela CONTRATANTE. 

5.3. A prestação de serviços, objeto contratado será iniciada após emissão de Requisiçãc(\ 
da CONTRATANTE, assinada por quaisquer dos seus diretores, a partir da assinatura 
deste CONTRATO. 

5.4. As quantidades serão fornecidas conforme a necessidade da CONTRATANTE, 
podendo ser variável a critério desta, respeitando o quantitativo existente no 
CONTRATO. 

5.5. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização da CONTRATANTE por escrito, sob pena de aplicação de 
sançao,inclusive rescisão. 



Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquist 

EMUF?C 	 Bahia CNPJ: 14.619.761/0001-3 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6. São obrigações das partes: 

6.1. Da CONTRATADA: 
6.1.1. Atender fielmente o prazo estipulado; 
6.1.2. Prestar os serviços de de acordo com as especificações exigidas pelo 
CONTRATANTE; 

6.13. Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 
12  do Art. 65 da lei n.2  8.666/93 que é de 25%. 

6.1.4. Não efetuar, em qualquer hipótese, fornecimento de modo a contrariar a forma 
aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime a CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem requisições ou solicitada 
em seu nome por pessoas não credenciadas. 

6.1.5. Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas para com a 
execução deste contrato. 

6.2. Da CONTRATANTE: 

6.2.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos na forma prevista na cláusula segunda 
deste contrato; 

6.2.2. Comunicar à CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em 
relação ao fornecimento do material. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes deste contrato 
importará, com base no artigo 72,  da Lei 10.520/2002, e artigo 87, da Lei 8666/1993, 
garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções: 

1. Advertência por escrito; 

II. Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação 
devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em 
lei, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o contrato, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 
caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/fatura referente ao m 
em que for constatado o descumprimento de qual quer obrigação prevista nes 
Termo de Referência ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para 
quais tenham sido fixadas penalidades específicas; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de 
rescisão contratual por culpa da contratada. 

V. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 



Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquist 
EMUT?C 	 Bahia CNPJ: 14.619.761/0001-3 

VI. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

7.2. As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis, sendo assegurado à contratada o contraditório e a ampla defesa; 

7.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração; 

7.4. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA 
continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o 
montante atribuído á penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o 
valor remanescente da eventual garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a 
cobrança judicialmente; 

7.5. 	Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação de serviço 
advier de caso fortuito ou motivo de força maior; 
7.6. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 
SICAD, nos termos dos procedimentos inerentes ao Município de Vitória da 
Conquista/BA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, 
ou unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante a notificação à CONTRATADA na 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos Incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da 
Lei n.2  8.666/93 e alterações, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação 
pertinente. 

8.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme estabelecido 
no art. 77 da Lei n.2  8.666/93, resguardadas as imposições de indenização prevista pela 
Lei de Licitação. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

Competirá ao CONTRATANTE, através de servidor designado pela EMURC, proceder 
fiscalização de toda execução do Contrato, verificando o cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto 
no art. 67, da Lei n.2  8.666/1993. 

9.1. O fiscal do contrato será o servidor GILBERTO QUADROS DE ANDRADE JÚNIOR; 
9.2. O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos 
observados; 
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• Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquis 

EMLJI?C 	 Bahia CNPJ: 14.619.761/0001-3 

9.3. A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não exin 
CONTRATADA, no que couber da responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS 

A CONTRATADA assume a obrigação de responder perante terceiros os ônus de danos 
causados, seja por seus prepostos ou empregados, conforme descrito pela cláusula 
quarta, bem como de recolher os tributos legais devidos, e responsabilizar-se pelos 
encargos sociais e trabalhistas das pessoas por ele contratadas, bem como os 
equipamentos de proteção individual porventura necessários, mantendo durante toda a 
execução do CONTRATO as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 
de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°004/2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS ANEXOS 
Fazem parte integrante desse CONTRATO, independente de reprodução, a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, bem como o Processo de INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO N°004/2019 e seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO 
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Vitória da Conquista, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais especial que seja para a solução de qualquer 
pendência atinente a este contrato. 

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente contrato, em três vias para 
um só efeito, depois de lido e achado conforme na presença de duas testemunhas. 

Vitória da Conquista, Bahia, 21 de maio de 2019. 

EMURC - Emidsa Miicipa1 de Urbanização de Vitória da Conquista. 
CNPJ n2  14.619.761/0001-30 

CONTRATANTE 

) 
VIA 11 CONSU TORIA, ESTUDOS 913liOJETOS DE MOBILIDADE URBANA LTDA 

CNPJ n2  03.427.492/0001-94 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome: 	 t.i' Borr 
Assinatura: 	 CPF: 	1. 34. 'i 	}. 

Nome: l- 
Assinatura: 	 CPF: S-&)t3 55 : 



Joinville, 20 de maio de 2019 

A 

Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista  

e-mail: lícitacaoamurc(grnail.com  

Prezados Senhores; 

A VIA 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda., portadora 

do CNPJ 03Ã27.492/0001-94, conforme entendimentos com a Diretoria Executiva, vem 

através deste documento apresentar proposta de assessoria e consultoria técnica na área 

de mobilidade urbana no município de \iitória da Conquista (BA), visando as ações e 

intervenções previstas nos programas federais PAC da Mobilidade e Avançar Cidades, bem 

como em outras intervenções da administração municipal dos seguintes serviços: 

Plano de Circulação Viária. 

Estudos Técnicos de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros 

PLANO DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA 

A elaboração do Plano de Circulação Viária consiste na identificação de soluções 

para o sistema viário e o trânsito da área urbana de Vitória da Conquista (BA), que deverá 

subsidiar a definição de programas de investimentos da administração municipal para a 

mobilidade urbana, infraestrutura viária e sinalização viária, bem corno dar suporte na 

elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Proposição de um elenco de diretrizes gerais para a área urbana da cidade, 

ntemplando: 

Quanto ao Sistema Viário: 

Legslação existente. 

VA 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Moh&de Urbana Ltda. 
CNPJ 03.427.492/0001-94 

Rua Coronel Santiago, 400 sala 09 - 89203-560 Joinvifle (SC) 
Telefone/fax: (47) 3433-6007 	www.vial.com.br 	e-mail: vial@vial.com.br  
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Concepção da estrutura viária. 

:- Hierarquização das vias - de acordo com o Plano Diretor e o Código de Trânsito 

Brasileiro. 

Orientações quanto a priori ades para o revestimento / pavimentação das vias. 

	

Indicação de melhorias f 	ao sistema viário (soluções de geometria). 

Proposta para a impIantaçã de uma rede cicloviária. 

Quanto à Circulação Viária /trânsito: 

-- Legislação municipal relativa ao trânsito urbano. 

- Definição dos sentidos de trânsito (sistemas de mão única / implantação de 

binários). 

Estacionamento nas vias públicas. 

Definição das vias destinadas ao trânsito de veículos de carga. 

Regulamentação para o serviço de carga e descarga de mercadorias na área 

central. 

Proposta para a implantação de vias, e/ou faixas exclusivas para a circulação de 

ônibus caso seja recomendado. 

7 Proposta para a implantação de vias exclusivas para a circulação de pedestres na 

área central, caso seja recomendado. 

Quanto a Sinalação Viária: 

Definição de padronização para a implantação de sinalização horizontal e vertical 

normativa de trânsito. 

Sinalização semafárica. 

Quanto aos Polos Geradores de Tráfego: 

X identificação e análise em relação a polos geradores de tráfego existentes. 

Proposta em relação a análise e liberação para a instalação de atividades tidas 

como polos geradores de tráfego. 

Quanto a Segurança Viária: 

Indicação de melhorias para a segurança viária e circulação de pedestres. 

Definição da sinalização para áreas escolares. 

Apresentação de solução para os pontos críticos e/ou de conflitos viários 

informados pela Administração Municipal e ou identificados pela consultora. 

VIA 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Mobifidade Urbana Ltda. 
CNPJ 03.427.49210001-94 

Rua Coronel Santiago, 400 sala 09 - 89203-560-Joinville(SC) 

	

TelefoneIftx: (47) 3433-6007 	www.viall.com.br 	e-mail; vial 1 @vial 1 .com. br 
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PRAZOS E PRODUTOS 

O prazo para o desenvolvimento total dos trabalhos será de até quatro meses (cento 

e vinte dias) e consistirá na elaboração de levantamentos, análise e diagnóstico da situação 

existente e apresentação de propostas em relação aos itens anteriormente citados no 

escopo dos serviços e apresentados através de apresentações e reuniões mensais. 

R&atório 1 Mês 1 

- 

	

	Análise e diagnóstico da situação existente em relação à legislação relativa à 

mobilidade urbana, tais como: estrutura e hierarquia viária, legislação de trânsito 

no âmbito municipal, sentidos de trânsito, estacionamento nas vias públicas, 

sinalização viária horizontal e vertical normativa de trânsito e sinalização 

sem afóri ca. 

. Apresentação de soluções para os pontos críticos definidos como prioridade. 

Apresentação através relatório contendo textos, mapas e desenhos em escala 

conveniente em 2 (duas) vias impressas e em meio digital, a ser entregue em até 30 (trinta) 

dias após a assinatura do contrato e expedição da ordem de serviço. 

Relatório 2 - Mês 2 

Apresentação de minutas para as soluções para os demais pontos críticos 

identificados e apresentação de minutas iniciais em relação aos vários tópicos da 

presente proposta. 

Apresentação através relatório contendo textos, mapas e desenhos em escala 

conveniente em 2 (duas) vias impressas e em meio digital, a ser entregue em até 60 

(sessenta) dias após a assinatura do contrato e expedição da ordem de serviço. 

Relatório 3 - Mês 3 

- Apresentação em forma de minuta das propostas finais para discussão, análise e 

aprovação pela administração municipal. 

Apresentação através relatório contendo textos, mapas e desenhos em escala 

conveniente em 2 (duas) vias impressas e em meio digital, a ser entregue em até 90 

(noventa) dias após a assinatura do contrato e expedição da ordem de serviço. 

VIA 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda. 
CNPJ 03.427.492/0001-94 

Rua Coronel Santiago, 400 sala 09 - 89203-560 - Joinvilie (SC) 
Telefonefl'ax: (47) 3433-6007 	www.viall.com.br 	e-mail: viall@viall.com.br  
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Relatório 4— Mês 4 

Apresentação do relatório final com os tópicos abordados no escopo dos serviços 

e nas propostas finais aprovadas pela administração municipal. 

Apresentação através relatório contendo textos, mapas e desenhos em escala 

conveniente em 2 (duas) vias impressas e em meio digital, a ser entregue em até 120 (cento 

e vinte) dias após a assinatura do contrato e expedição da ordem de serviço. 

Observações Gerais 

As propostas para o remanejamento viário com soluções de geometria, qie 

demandarem a elaboração de projetos, serão apresentadas em forma de layout 

(projeto funcional) com as informações e dimensões necessárias para o 

desenvolvimento do projeto executivo e/ou projetos complementares 

(dimensionamento do pavimento, drenagem, e outros eventualmente 

necessários). 

A administração municipal para o desenvolvimento dos trabalhos deverá 

disponibilizar acesso a informações, tais como: legislação, estudos e projetos 

existentes relativos ao tema, e mapas digitais do sistema viário e/ou arruamento 

da área urbana do município. 

CUSTO DOS SERVIÇOS 

Propomos um custo total de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) a ser pago 

conforme cronograrna de desembolso apresentado em item específico apresentado neste 

documento. 

Não faz parte da presente proposta a realização de levantamentos físicos de campo 

(topog'afia), de pesquisas de tráfego, e de programação de fases em equipamentos 

se mafóricos, 

VIA 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda. 
CNPJ 03.427.492/0001-94 

Rua Coronel Santiago, 400 sala 09 - 89203-560-Joinville(SC) 
Tdefone!fax: (47) 3433-6007 	www.viall.com.br 	e-mail: viall@viall.com.br  
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ESTUDOS TÉCNICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS 

O estudo tem como objetivo ser o Projeto Básico para a delegação dos serviços de 

transporte púbiico no município de Vitória da Conquista. 

ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O Estudo de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros deve ter os seguintes 

alcances.-  

Produto 1 - Diagnóstico do Sistema de Transporte Coletivo Atual (Mês 1) 

No diagnóstico deverá ser caracterizada a oferta e a demanda da rede atual e sua 

composição de serviços, contendo análise e tratamento dos dados da demanda e da oferta 

em termos de comportamento da demanda por tipo de passageiro (estudante, gratuito, 

pagante em dinheiro e cartão) das coberturas temporal e física de serviços através de um 

conjunto de informações fornecidas pela administração municipal. O diagnóstico deverá ter 

como objetivo analisar os pontos fortes e fracos do sistema e ser base para análise da 

Proposta mais adequada para nova rede de transportes. 

Produto 2 - Modelagem da Rede Atual e Alternativas (Mês 2) 

A base para modelagem será a montagem de uma matriz de viagens do horário de 

maior movimento da rede de transporte em dias úteis, devendo ser apresentadas as bases 

de dados que levaram a definição do horário de maior movimento e a matriz de viagens 

deverá ser montada através dos bancos de dados da bilhetagem eletrônica e do sistema de 

controle satelital (GPS) utilizando a informação de posicionamento geográfico e o uso do 

número dos cartões do sistema de bilhetagem. Essa matriz solicitada é chamada de matriz 

tecnológica que deverá se calibrada para sua expansão e caso a dispersão demonstrada 

seja maior inferior a 0,9 (zero virgula nove) devem ser realizadas pesquisas 

complementarias para que a dispersão seja reduzida a no máximo 0,9, melhorando assim a 

qualidade e a confiabilidade da amostra. 

Na modelagem podem ser usados os softwares Transcad, EMME, Vissim ou outros 

similares, 

VIA ii Consultoria, Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda. 
CNPJ 03.427.492/0001-94 

Rua Coronel Santiago, 400 sala 09 - 89203-560-Joinville(SC) 
Telefonelfax: (47) 3433-6007 	www.viall.com.br 	e-mail: vial@vial.br  
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Produto 3 Análise de Alternativas (Mês 2) 

Devem ser propostas no mínimo duas alternativas de rede para serem selecionadas 

pela equipe técnica da administração municipal, com demonstração dos benefícios em 

termos de custo social generalizado. 

Produto 4 Detalhamento da Alternativa Selecionada (Mês 3) 

Na alternativa selecionada deverão ser apresentadas todas as linhas propostas em 

fichas técnicas contendo os seguintes dados: mapa com desenho do itinerário, descritivo 

das vias onde passará o serviço, tipologia de veículo a ser utilizada atendendo as normas 

ABNT NBR 15.570/2011 que define as tipologias de ônibus urbanos. 

Produto 5 Projeto Básico / Estudo de Viabilidade (Mês 4) 

O Projeto Básico deverá ser composto de uma descrição do município com os dados 

de mobilidade urbana, características de rede atual de serviços anexando o diagnóstico e o 

detaftiarnento da alternativa selecionada. 

O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira deverá apresentar: 

Projeção detalhada da demanda. 

Cadastro de interferências existentes nos locais. 

. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto (caso exista). 

Critérios de avaliaçàc de desempenho projetados. 

Projeção de custo das obras e investimentos (caso existam). 

Custos e despesas estimados. 

Projeção das receitas operacionais e eventuais fontes de receitas alternativas. 

Planilhas de avaliação econômico-financeira. 

Tratamento de riscos. 

Produto 6 - Apoio na Fase Interna do Processo de Delegação dos Serviços 

(Mês 5) 

Nesta fase deverá ser realizada urna análise da situação atual em termos de 

legislação e regulamentação de transporte, gratuidades e outras que vierem a tratar do 

transporte coletivo no município, devendo estas serem apresentadas conjuntamente como 

VA 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda. 
CNPJ 03.427.49210001-94 
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um dos capítulos do Produto 1 (Diagnóstico), bem como parecer sobre os questionamentos 

do Ministério Público em relação à situação atual. 

Na sequência deverão ser apresentadas juntamente com o Produto 3 (Análise de 

Alternativas) as possíveis alternativas para delegação dos serviços, para seleção da 

alternativa a ser adotada por parte dos técnicos da administração municipal. 

O apoio à montagem do Edital deverá ser realizado com base na alternativa 

selecionada nos quesitos técnicos e jurídicos. 

Apresentação do Regulamento do Sistema de Avaliação do Desempenho e 

Qualidade com a demonstração das metas da concessão que o operador deverá cumprir 

para atestar o desempenho satisfatório da operação de transporte público municipal durante 

o prazo do contrato de concessão. 

Produto 7 Apoio em Audiência Pública / Relatório Final da Concessão (Mês 6) 

Nesta fase deverá ser prestado apoio na montagem do material a ser apresentado 

por um componente do Poder Público Municipal, sendo disponibilizada, no mínimo, um 

técnico na área de transportes e outro na área jurídica para acompanhamento da Audiência 

Pública prevista na legislação vigente, que define a abertura do processo de delegação dos 

serviços. 

Apresentação do Relatório Preliminar da Concessão - Relatório técnico jurídico 

quanto ao tipo de concessão conforme art. 15 e incisos da Lei Federal n°. 8.987/95 e 

legislações correlatas, bem como apoio na formulação junto a administração municipal do 

Edital e Termo de Referência para operação do sistema. 

Prestação de serviços de assessoria na fase interna e externa do procedimento 

licitatório, audiências públicas e assessoria a Comissão de Licitação em eventuais 

questionarnentos e julgamento de proposta durante o período de vigência do contrato. 

INFORMAÇÕES GERAIS E APOIO 

A administração municipal deverá disponibilizar ou autorizar que a atual empresa 

operadora disponibilize, para o desenvolvimento dos serviços os seguintes dados: 

Linhas operadas atualmente mostradas em mapas digitais e descritivas. 

1 Horários. 

Existência de integração. 

VIA 11 Consultoria Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda. 
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Frota de veículos operantes e reservas 

; Tarifa atual e sua composição. 

< Informações de demanda de passageiros (pagantes, isentos e outros) e dados de 

faturamento da empresa operadora nos Últimos doze meses. 

Outras informações pertinentes ao tema. 

Os dados de demanda e oferta deverão ser disponibilizados, bem como todos os 

estudos e dados que forem requeridos para elaboração dos serviços. 

O banco de dados dos sistemas de bilhetagem eletrônica e do sistema de 

monitoramento de frota deverá ser fornecido em arquivo formato CSV sem 

formatação — de forma bruta sem alterações. 

Os produtos deverão ser apresentados em relatórios mensais contendo todas as 

atividades desenvolvidas no mês devendo as mesmas ser acompanhadas de 

apresentações à administração municipal para acompanhamento, conhecimento e 

recomendações durante a execução das atividades. 

CUSTO DOS SERVIÇOS 

Propomos um custo total de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) a ser 

pago conforme cronograma de desembolso apresentado em item específico apresentado 

neste documento. 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

A proposta de ambos os serviços tem validade de 60 (sessenta) dias. 

I;Is]L!II] 

A seguir, apresentamos o cronograma de desembolso dos serviços propostos. 
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CRONOGR.AMA DE DESEMBOLSO 

Total do Item Mês 1 	 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Plano de Circulação 
R$ 	330.000,00 R$ 	44000,00 	R$ 	4000000 P3 	40 000.00 RS 	40 003.00 P8 	88.000.00 P8 	83.000.00 

Estudos Técnicas 
de Tansporte R8 	430.000,00 R$ 	86000,00 P8 	86.00000 P3 	36000.00 P3 	86003.00 P8 	4300003 P3 	43000.00 

Coletivo ______________  

TOTAL R 	760.000,00 R$ 130000,00 P512600000 P8 126.000,00 P512600000 R$ 126.000,00 RS 126.000,00 

O valor global dos serviços importa em um montante de R$ 760.000,00 (setecentos e 

sessenta mil reais). 

Nos custos de ambos os serviços estão inclusas todas as despesas de logística 

(passagens, hospedagens e alimentação) e todas as taxas e impostos inerentes à 

realização dos serviços. 

DADOS BANCÁRIOS 

Via 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda. 

CNPJ 03.427.492/0001-94 

Caixa Econômica Federal - Agência 0419 / Conta 2801-3/ Operação 03 

Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais 

necessários. 

Atenciosamente 

'LJ) )" / Tia 11ionsuftii1a, EStUd' (e 
Ptose M 	dade Urbar,2 Ltda 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°8 DA SOCIEDADE VIA li - ENGENH 
DE SEGURANCA VIARtA LTDi 

CNPJ n° 03427.492/0001-94 

ELOY SILVESTRE KOCKANNY nacionalidade brasileira, nascido em 09/12/1945, 
casado em Comunhão Universal de Bens, Arquiteto, CPF no 017882.729-00, Carteira 
de Identidade n° 504.995, órgão expedidor 5SP - PR, residente e domiciliado(a) no(a) 
Rua Bom Jesus, 48, Apto. 1702, Centro, Curitiba, PR, CEP 88.035-010, Brasil. 

PAULO ROBERTO VIEIRA nacionalidade brasileira, nascido em 16/04/1950, casado 
em Comunhão Universal de Bens, Engenheiro, CPF no 238.045.997-53, Carteira de 
Identidade n° 021,96642-5, órgão expedidor IFP - RJ, residente e domiciliado(a) no(a) 
Rua Chapecó, 23, Apto, 802, Centro, Joinville, SC, CEP 89.221-040, Brasil. 

EDSON FELIPE BILOTTI nacionalidade brasileira, nascido em 23/08/1974, solteiro, 
E.mrjresârio, CPF n0  791.342.979-87, Carteira de Identidade n° 2.768.038, órgão 
expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua São Gonçalo, 502, Jardim 
hui, ic'iriviHe, SC, CEP 59.224-330, Brasil. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial VIA li - ENGENHARIA DE 
SEGURANCA VIAPJA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquvado nesta Junta Comercial d. Estado de Santa Catarina, sob NIRE n° 
42202733844, com sede Rua Coronel Santiago, 400, Sala 9, Anita Garibaldi JoinviUe, 
SC CEP 89.203-560, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica/MF sob o n° 03.427.492/0001-94, deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

NOME EMPRESARIAL 

CLAUSULA PRIMEIRA. 'A sociedade que gira sob o nome empresarial VIA li - 
Engenharia de Segurança Viária Ltda, girará, a partir desta data, sob o nome 
ernpesaril VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE 
URBANA LIMITADA. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
A .'cnsuori. Estudos de Viabilidades Técnicas e Econômicas, Projetos, Orçamentas, 
Assessc'ria Técric;a e Planejamentos Relacionados á Mobilidade Urbana e Rodoviária: 
Desenvolvimento Regional e Pianejamento Física Local, Urbano e Regional, 
Paisagismo e Trânsito; Administração e Exploração Comercial de Arcas, sob o 
Regrne de Concessão, Permissão ou Arrendamento com a finalidade de Controle de 
Arcas de Estacionamento, Rodovias ou Outros Tipos de Áreas; Representação 
Comercial de Produtos e Empresas Nacionais e Estrangeiras. 
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J TFRM O CONTRATUAL N° 8 DA SOCIEDADE VA 11 ENGFN44R1 
V r~o DE SEGURANCA WARIA LTDA 

CNPJ n° 03.427.492/000 1-94 

DA RATIFiCAÇÃO E FORO 
CLAUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece JOINVILLE(SC). 

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos 'Lermos da Lei 
rt0 10406I2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETIVOS, INÍCIO E PRAZO 

1° A sociedade gira sob o nome empresarial de VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS 
E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA LTDA., com sede em Joinville-SC na Rua 
Coronel Santiago, 400 sala 9, Anita Garibaldi» CEP 89203-560» podendo estabelecer 
hiias sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições 
legais vigentes 

2° -. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciado suas 
atividades no dia 01 de outubro de 1999. 

3° - A sociedade tem por objeto social as atvidades adiante relacionadas, voltadas 
para os setores privado e público, executáveis de forma indireta, podendo ser sob a 
forma de contratação, concessão, permissão ou arrendamento: 

- 
/» consultaria, estudos de viabilidades técnicas e econômicas, projetos, 

orçamentos, assessoria técnica e planejamentos relacionados á Mobilidade Urbana e 
Rodoviária, 

h) Desenvolvimento regional e planejamento físico local, urbano e regional, 
paisagismo e trânsito; 

c) Administração e exploração comercial de áreas, sob o regime de concessão, 
permissão ou arrendamento com a finalidade de controle de áreas de estacionamento, 
rodovias ou outros oos de áreas. 

d Representação comercial de produtos e empresas nacionais e estrangeiras 

Do Capital, Quotas, Quotistas e Responsabilidade 

4° - O Capital Social é de R$ 200000,00 (duzentos mil reais), totalmente 
integralizados, divididos em 200.000 (duzentas mii) quotas no valor unitário de R$ 1,00 

(um reai) sendo o mesmo dividido entre os sócios da seguinte forma: 

009: 	t0090 1 2/160 
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ALTERÁÇÃO CONTRATUAL N°8 DA SOCIEDADE VA li ENGENHA 
DE SEGURANCA VtARIA LTDA 

CNPJ n°  03.427.492/0001 -94 

SÓCIOS QUOTAS 	VALOR EM R$ 

PAULO ROBERTO VIEIRA 191.180 191.180,00 95,59 

EDSON FELIPE BILOTTI 7.320 7.320,00 3,66 

ELOY SILVESTRE KOCKANNY 1.500 1.500,00 0,75 

TOTAL 200.000 200.000,00 100,00 

Parágrafo único: Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital Social, (art. 1052 da lei n° 10.406/02 de 10/01/2002 

Sn,:  As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
a terceiros sem o consentimento expresso dos sócios, a quem fica assegurado, em 
iguaidade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se 
costas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratuei 
pertinente, (ad 1056 e 1057 CC/2002). Havendo o interesse de mais de um sócio na 
aquisição das quotas, estas serão rateadas proporcionalmente à participação de cada 
um no capital social 

Parágrafo único: 

a A sociedade também poderá se associar ou fundir corn qualquer outra sociedade 

b) A sociedade poderá subscrever ações ou cotas de outras empresas. 

Da Administração, Responsabilidade e Remuneração dos Sócios 

6°: A Administração da sociedade será exercida isoladamente pelos sócios, Paulo 
Roberto Vieira, Edson Felipe Bilotti e Eloy Silvestre Kockanny, sendo que tem para si 
todas as atribuições e poderes que a lei confere a este cargo, a fim de garantir o bom 
funcionamento da sociedade, que eles representarão ativa e passivamente, judicial e 
exirajudicialmente, vedado no entanto o uso do nome empresarial em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade, 
sem autorização dos outros sócios. (art. 997, VI, 1013, 1015, 1064 CC/2002) 

Parágrafo único: A sociedade quanto aos assuntos de engenharia e arquitetura, terão 
a responsabilidade do engenheiro Paulo Roberto Vieira e do arquiteto EIoy Silvestre 
Kockanny. profissionais legalmente habilitados, assinando como responsáveis dentro 
de suas atribuições. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°8 DA SOCIEDADE VIA 11 - EN(ENHARIISO 
DE SEGURANCA VARIA LTI)A 	 . - 

CNPJ n0  03.427.492/0001 -94 
7 - A sociedade poderá constituir procurador cujo instrumento deverá ser assinado 
por dois sócios com especifcações dos atos e operações que poderá praticar e 
duração do mandato, exceto o mandato judicial que poderá ser por prazo 
indeterminado 

- Os sócios ooderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-
ahore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, observadas as 
cosposições regulamentares pertinentes 

Do Exercíckj Social, Balanço, Distribuição de Lucros 

- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração de 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas cotas, a distribuição dos lucros ou a critério destes e no 
atendimento de interesse da própria sociedade destinar o total ou parte do lucro para a 
formação de Reservas, conforme critério estabelecido pela Lei 6404/76 as eventuais 
perdas apuradas, serão mantidas em conta especial para amortizações em exercícios 
futuros e serão suportados pelos sócios na proporcionalidade de suas quotas rio 
capital social. Se qualquer dos sócios ficarem em débito com a sociedade ou com 
quaisquer outros sócios, a sua participação no lucro a ser distribuído será usada para 
quitação dos mesmos. (art.1065 CC/2002). 

Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social, os sócios 
dei;berarão sobre es contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 
1071 e 1072 par. .2" e art. 1078 CC/2002). 

Da Dissolução, Retirada elou Admissão de Sócios 

ll 	Ocorrerá a dissolução da sociedade nas hipóteses previstas em Lei ou quando 
assim o deliberarem os sócios. Havendo liquidação da sociedade e uma vez saldado 
seu passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente a 
participação de cada um no capita! social. 

12 - A sociedade não se dissolverá por morte ou falência de qualquer dos sócios. 
Neste caso os herdeiros serão admitidos na sociedade ou, se assim não desejarem, 
poderão proceder à alienação de suas quotas. Desde que, previamente, observem o 
seguinte: 

A sociedade é assegurada a preferência de aquisição das quotas sociais que 'forem 
oteto de qualquer forma de transmissão, devendo o quotista que desejar alienar, as 
SUS quotas comunicarem formalmente a sua intenção à sociedade, que deverão 

Req: 900000137 60 

J uniu Comercia[ do 1 -.stido de Santa Catarina 	 13 02/20 19 

( 	I'Ico e, Rcgiro en 302/2019 

• ,'kIciej\;menlo 201'Y7205$M7 Protocolo 19720987 de 20220)') NÍRE 422(12733844 

\'mc da enpre' VIA, 11 CONSULTORIA. ESTUDOS E PROJETOS DE \4013II.IDA.DF URRAN\ 1 IMIT,\DA 

i,',c doculrlcl,1, pod 'Cl criIicado cm hup:/,rcgm,,ucc .scgov.br/ tem ! e acaoDt'cumcfltos attCflUlCa(' ap\ 

(_'Iai'ccla 11 70N0841448207 

1-a cCpia foi autenticada didLalmcnte e assinada em 13 02/2019 p0 -  1 ICL1)y 0ev Pelri Neto -  Secicia o-gca1. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 8 DA SOCIEDADE VIA II - ENCENHAR! 
DE SEGUR NCA VIARIA LTE)A 

CNI'J n° 03.427.492/0001-94 

manifestar-se em 30 (trinta) dias, o interesse ou não em adquiri-Ias, e em tal caso, o 
vaior da aquisição das quotas pela sociedade será apurado em balanço especial a ser 
levantado no último dia do mês anterior ao da comunicação efetuada pelo alienante, 
pagável em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e sucessivas acrescidas de 
juros de 6% (Seis) por cento ao ano e de atualização monetária equivalente à variação 
do indice 10PM da Fundação Getúlio Vargas, a contar da data do levantamento do 

balanço especial. 

13a - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos à 
pena Que vede, ainda que temporariamente de exercer a administração da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo a fé pública, ou a 
propriedade. (art. 1011, pari', CC12002). 

• Fica eleito o foro desta Comarca para dirimir qualquer ação para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Joinville (SC), 9 de janeiro de 2019. 

CPF: 017.882.729-00 

- 
,AAULQ4OBERTO i VI RA 

CP 238°45r9753 

ED, ON FELIPE BILOTTI 
CPF: 791.342.979-87 

Re: 81900000137160 

•1 unta (:otnercia[ do Lsiado de Santa Catarina 	 13 02/2(1 1'-) 

c -uíco o Rctnu em 1 302120! 9 

Aqui'amento 200972057 Protocolo I97205987 de 12 02í200 NIRE 42202733X44 
knoc da empresa VIA II CONSULTORIA. ESTUDOS li PROJFTOS DL MORILIDADE URBANA lIMITAD.\ 

1 	d'cuiiinto pode Ser verilicado cm lutp:/rcgin.iuccsc.sc.gov.hr/au1cm1eaCa0D0et1111eflt0  auICI1tIcaCa0ap\ 

CI:wccla 1 7'L04l44i77 

Ia 'l I liii auleliticada digiialmeitte e assinada em 12/2019 pu 11enry G ü\ I Petrv NCLo - Seu çiai ro-gei ai. 
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TERMO DE AUTENTCACAO 

NOME DA EMPRESA 	TVIA 11 - ENGENHARIA DE SEO(JRANCA VIARIA LTDA 
PROTOCOLO 	 197205887-1210212019 
TO 	 002 - ALTERACAO 

EVENTO 	 022 -ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

MAl RIZ 

(1 1t t 11iitS IR' t FM .102200) 

tÜ(3 

1  li

ii  
a 111 	Ii1d 
197206887 

Julio Comercia! do Estado de Santa Catarina 	 3 02/20 9 

Certifico o Registro em 13 e0212019 

A,qud imc,tlo 201 97205$87 Protocolo 197205887 de 12 02/2019 NTRFT 42202733844 

Nome da empresa VIA 11 CONSULTORIA. ESTUDOS PROJETOS DF M013[i.IDADF URBANA LIMITADA 
4 	 Uie documcn(o pode ser verificado cm httpi.'regin.juccse.sc.gov.br/aulcmieacaoDocumcnios au(eohicacao.aspx 

rieL a 1 1 '7080$41 44827 

ta eópE tal aol tocada digitalmente e assinada em 13 02/2019 por Hewy 0ev Pctrv Neto - Secretario-geral: 

3J 
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MUCPCi DE 

d'ISTO 

NÚMERO CERTIDÃO: 	 DATA DA EMISSÃO: 	- 	 DATA DA VALIDADE: 

16966/2019 	 07/03/2019 	 05/06/2019 

CPF/CNPJ: 	 NOME/RAZÃO SOCIAL: 

03.427.492/0001-9 	 - 	jVia 11 - Engenharia De Seguranca Vria Ltda - EPP 

67091 

ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS 

Ei'WEREÇO1LOCALIZAÇÂO:  

Logradouro: Coronel Santiago, 400 	 Complemento: 

Bairro: Aflita Garibaldi 	 CEP: 89203-560 

AVISO: 

Não constam déhtos até a presente data. 

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em 
seu nome até a presente oata. 

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO 

C1916966N791 1 D48 

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville 
www.joinvlile.sc.gov.br  

Municipio de Joinville 	 Av. Hermann August Lepper. 10 
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H TADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

VISjQ 

CERTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS  

Nome (razão social): 	VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA LIMITADA 
CNPJ/CPí: 	 03.427.492/0001-94 

ciianie sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC) 

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados 
da Secretaria de Estado da Fazenda. 
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do 
cortador. 

Resscivando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
ave não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal 	 Lei n°  3938/66, Art. 154 

Número 
da certidão: 	 190140049735462 

Data de emissão: 	 20/05/2019 09:35:25 
Vlidad (Lei o5 3938/66, Art. 158, 

modificado pelo artigo 18 da Lei n 	19/07/2019 
15.510/11): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
httpj!www.seí.scgov.br 

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 20/05/2019 09:35:26 



4 MIMISTERIO DA FAZENDA 
Secearia da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ÂV'STOO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA LTADA 
CNPJ: 01427.49210001-94 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
esoonsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
d. Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 

ircradoria-Geral da Fazenda Naci'nal (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:Ilrfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:08:34 do dia 09/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/10/2019. 
Código de controle da certidão: 7B75.A3OA.OA6F.F78F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

3z 



CALtA 
: 	Mi 	F JLt 

CertUicado de Reguaridad do FGTS CRF 

!Inri0o 	03427492/0001-94 
Razão S,ciaVIA 11 CONSULTORIA ESTUDOS PROJ MOBILIDADE URBANA 

LTDA 
E'dereço 	R CORONEL SANTIAGO 400 SALA 9 / ANITA GARIBALDI / 

JOINVILLE / SC / 89203-560 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Vadadei 09/05/2019 a 07/05/2019 

Certificação Número: 2019050905304414839929 

Informação obtida em 20/05/2019, às 09:39:57. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
wwwca xagov.br  



Pa4R JLU a AR O 
J UST A 00 TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nbrre: 

 

VIA 11 CCNSULTCIRJ A, ESTUDOS E PRQJ ETCS DE MBI U DADE URBANA 
Li M TADA 

(\TRIZ E FILIAIS) 
NPJ: 03. 427. 492/0001-94 

Getidão n°: 171551039/2019 
Expedição: 26/04/2019, às 15:23:59 
Vai i dade: 22/10/ 2019 - 180 (cento e oitenta) di as, cont ados da dat a 
de sus exoedi ção. 

Oer t 	ca- se que VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE 

E A IN A 	 L 1 M 1 T A D A 

(MATRIZ E FILIAIS), i nscr i to( a) no ONPJ sob o n°  
03. 427.492/0001-94, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

abal iii st as. 
Gert i dão eni t i da com base no art. 642- A da Gonsol i dação das Lei s do 
Tr abel lia, acr escent ado pel a Lei n° 12. 440, de 7 de j ul ho de 2011, e 
na Resol ução Adn-i ni st r at i va n°  1470/ 2011 do Tr i bunal Super i or do 
Tr abal ho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados corist ant es dest a Oer ti dão são de r esponsabi 1 1 dade dos 
Tr i hunai s do Tr abal ho e est ão et uat i zados at é 2 (dci s) di as 
ant cri ores à dat a da sua expedi ção. 
Nb caso de pessoa jurídica, a Osrti dão atesta a enpresa em relação 
a 1: odos os seus est abel eci rrBnt os, agênci as ou f i 1 i ai s. 
A soei t ação dest a cert i dão condi ci ona- se à ver i f i cação de sua 
aut ent i ci dada no port ai do Tr i bunal Super 1 or do Tr abal ho na 
nt er net ( ht t p: //www. t st . j tis. br 

Cërtdão entíde gratuian'ente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naci anal de Devedores Tr abai hi st as constam os dados 
necessários à i dent i f i cação das pessoas nat ur ai s e j ur í di cas 
nadi rrpl erit es perante a Just 1 ça do Trabalho quanto às obrigações 

est abel eci das =sentença condenat ór i a transitada  em j ul gado ou em 
acordos j udi ci ai s t rabal hi st as, i ncl usi ve no concernente aos 
r ecol hi mentos previ denci ár 1 os, 	a honor ár 1 os, 	a cust as, 	a 
errol un'ent os ou a r ecol hi rrent os det er rri nados em ! ei ; ou decor r ent es 
de execução de acor dos f i r n—ados per ant e o M ni st ér i o PúbI 1 co do 
TI" abal ho ou Corri ssão de Conci 1 ação Prév a. 



13104I2019 	7: 

PODER JJDCÁRO 
1 eEL1NL DE JUSTIÇA DO ?ESTADO DE SANTA CATARtNA 	-. 

Comarca de Joinville 	 S7 

C E R 71 [ A,0   

FFALÊIGA, CONCORDATA E RECUFEÍÇÃO JUDCAL 

CERTIDÃO N°: u39; 253 
	

OLHA: 111 

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 17/04/2019, verificou-se NADA CONSTAR em 
nome de: 

SuA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA LTDA, portador do CNPJ: 
W.427.49210051.94.  

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.brlportal, opção 
Certidões/Conferéncia de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha Fbrurn Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n°11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128-
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros 
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproclg.tjsc.jus.br  

Certifico Finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Joinville, quinta-feira, 18 de abril de 2019. 

7 4758 
PEDDO N°: 



sda de Arquitetura e Urbansrno 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

e N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCN 
ATESTADO 

riO 0000000315010 

20160000315060 

ÇERTIF!CAMOS. pare os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responachériade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): 

Frofissional: ELOY SILVESTRE KOCKANNY 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Registro Nacional: Registro CAU no 0000A12130 

Voidade: Indefinida 

Número do RRT: 1377296 	 Tipo do RRT: SIMPLES 	 Registrado em: 23/07/2013 

Forma de Registro: INICIAL 	 Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Descricao: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoramento ao Trânsito e Transporte Coletivo Urbano no Município 
de Concórdia/SC. 

Empresa contratada: VIA Vi - ENGENHARIA DE SEGURANCA VIARIA LTDA 
CNP.J 03.427.492/0001-94 

ConUatante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA 
CPF!CNPJ: 83024257000100 

RUA LEONEL. MOSELE 	 N°62 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cic1ade CONCÓRDIA 	 UF: SC 	 CEP: 89700000 

Contrato: 221/2013 	 Celebrado em 28/06/2013 

Valor do Contrato: R$ 139.200,00 	 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público 

Data de Início: 05/07/2013 	 Data de Fim: 04/07/2014 

Atvidade Técnica 

1.9.4 - Projeto de sinalização viária 797.00 km2  - quilômetro quadrado 
' veículos e sistemas de estacionamento , 797.00 km2  - quilômetro quadrado 

797.00 kni - quilômetro quadrado; 

1.8.8 - Projeto especializado de tráfego e trânsito de 
1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade 

Endereço da obra/serviço 

RUA LEONEL MOSELE 

Complemento: 

Cidade: CONCÓRDIA 	 UF: SC 

Coordenadas Geográficas: O O 

N°62 

Bairro: CENTRO 

CEP: 89700000 

1. Descrição 

CERT!DÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

2. informações 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu 

uvi(tcwiade desta certidão pode ser verificada em: https:,,siccau.ceubr.org.br/aPpJviewISight/exterflO?íOrfl5SPJICOS. com a chave. 2W0V4710YA53C7ZZA42Z 

Impresso em: 2310512016 às 10:15:24 por: ELOY SILVESTRE KOCKANNY. p: 177.204.94.237 
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CERTIDÃO DE ACERVO TECNI  
ATESTADO 

; 	rtseho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

N° 

quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas 

Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 21)  da Lei n° 12.378/2010 e artigos 20  e 31  da Resolução n° 
212012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, 
expuclido pala pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
n° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou 
de atuação corn parti! hadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - 
RR-1—  

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

Certidão n1  31506012016 

2310512016, 10:15 

Chave de Impressão: 2W0Y4719YA53C7ZZA42Z 



ECRE1IÀ \-H\1C1PM 1W R 	iS\1(.) 1. 

e,  Q/ja,ç 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Iestdm<)s nara os devidos fins que a empresa VIA ii - ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA VIÁRIA LTDA., com sede a Rua Coronel Santiago. 400 sala 09 

em JOIIViUO (SC), inscrita no CNJPJ sob a n°. U3427.42!0001-94, executou 

	

Serviços Técnicos Especializadas de Assessoramento ao Trànsitc e 	9 

Atividades Desenvolvidas: 

Mcpio de Concórdia 

Pcto c1a  sinahzaçao vertical e honzontal de 	v 	com 

focalização, diagramação, detalhamentos, especificações e orçamento 

eslima.tivo. 

Projeto de sinalização indicativa e turístico com kcaUzação. 

diagramação detalhamentos, especificações e orçamento estimativo. 

Estudos de diretrizes de novas de vias de acesso ao município e de 

novas ligações entre os bairros. 

- Estudos e projetos para a SOlUÇãO de pontos criticas ria circulação viária. 

Projetos básicos de ampliação de capacidade dos principais acessos a 

cidade (Av. Tancredo de Almeida Naves e Rua Senador Atílio Fontana). 

Projeto para melhoria da rnohldade urbana 	circulação viária de 

veículos automotores, ciclistas e pedestres na área central da cidade. 

Es'udos e projeto do sistema de transporte coletivo urbano com 

pesquisas de origem 1 destino: plano diretor de transporte integrado: 

definição de redes e projeto operacianal das linhas e horários: projeto de 

hiihetagem elerõnica com definição da tecnologia embarcado e do 

controle pela administração municipal; definição de funcionamento do 

sistema de integração temporal: elaboração de planilha de custos para 

definição de tarifa e isenções; e elaboração do edital de concessão para 

implantação do sistema de transporte coletivo 

a3 


