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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo Disciplinar 
www.pmvc.ba.gov.br  

Processo Administrativo de Inadimplência n.2  014/2018 
Empresa Denunciada: Viação Vitória LTDA, CNPJ n.° 08.470.336/0001-20 
Denunciante: Cléa de Sousa Normando, fiscal do Contrato Administrativo n.° 
001/2013 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2018, lavrei o presente termo de 
abertura do volume IX do Processo Administrativo de Inadimplência n° 014/2018, 
que tem como primeira folha a de n4 1.601. Do que, para constar, lavrei, na condição 
de Presidente da Comissão, o presente termo. 
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d) Destino das Saídas: 

- Folha de pagamento: 
- Cadastro de pessoal; 
- Controle de custos; 	

- '7 
- Estatística, 

e) Disponibilidade: 

- São digitadas as exceções relativamente à programação, baía o 
externo; 

- O sistema pode ser automatizado através do sistema de bilh 
eletrônica e do sistema de monitoramento por GPS. 

Ik M-Cior 

7.4.5 CONTROLE DA RECEITA 

Objetivo: Acompanhamento e controle das receitas tarifárias. 

a) Dados necessários: 

- Cadastro de linhas; 
- Relatórios de passageiros transportados do sistema de bill 

- Relatório de Bordo e valores monetários recebidos na catr; 

b) Origem de dados: 

- Sistema de bilhetagem eletrônica; 

- Planejamento operacional; 

- Tesouraria. 

c) Saídas produzidas: 

- Receitas operacionais por linha e tipo de passageiro; 

- Diferenças de receita por cobrador a acertar. 
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d) Destino das saídas: 

- Folha de pagamento (diferenças); 

- Controle financeiro: 
- Estatística. 

e) Disponibilidade: 

- O processo é automatizado e executado pelo sistema 
	

bi 

eletrônica. 
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7.4.6 CONTROLE DE DEFEITOS 

- 	 Objetivo: Planejamento de manutenção de veículos. 

a) Dados Necessários: 

- 	 - Cadastro dos veículos; 
	 2 e 
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o 
- Relatório de defeito, do plantão de tráfego. 

b) Origem dos Dados: 

- 	 - Planejamento operacional; 

- 	 - Plantão de tráfego. 

- 	 e) Saídas Produzidas: 

- Pedido de manutenção corretiva. 

- 	 d) Destino das Saídas: 

- 	 - Planejamento de manutenção; 
- 	 - Estatísticas. 

e) Disponibilidade: 

- O processo de controle é feito por digitação manual do: 
planilhas e bancos de dados específicos. 

7.4. 7 PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO 

-- 	 Obietivo: Programação da manutenção de veículos. 

a) Dados Necessários: 

- Cadastro dos veículos; 

- Cadastro das atividades programadas de manutenção; 

- 	 - Controle de quilometragem; 

- 	 - Pedidos de manutenção corretiva. 

- 	 b) Origem dos Dados: 

- Planejamento operacional: 
- - 	

- Plantão de tráfego; 

- Controle de abastecimento e quilometragem. 

c) Saídas Produzidas: 

- 	 - Escala de veículos para manutenção programada: 
- Escola de veículos para manutenção não programada; 

- Alocação de pessoal por veículo: 
- 	 - Alocação de instalações por veículo; 
- 	 - Solicitação prévia de materiais por veículo. 

- 	 d) Destinos das Saídas: 

- Planejamento operacional; 
- Plantão de tráfego; 

- Distribuição ao pessoal de manutenção: 	 à 
- 	

- Almoxarifado; 
- 	

- Oficina. 
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e) Disponibilidade: 

- O processo de planejamento é feito por digitação manual 
e dos relatórios em planilhas e bancos de dados especificc 

7.4.8 CONTROLE DE MANUTENÇÃO 

Objetiva: Controle da manutenção de veículos. 

a) Dados Necessários: 

- Programação de atividades por veículo por dia; 
- Programação de recursos: 

- Emissão de Ficha de Apuração de Serviços. 

b) Origem dos Dados: 

- Planejamento de manutenção. 

c) Saídas Produzidas: 

- Ficha de Apuração de Serviços destacando atividades 
do pedido de peças ao almoxarifado, registro de 
aplicados. 
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d) Destino das Saídas: 

- Planejamento de manutenção; 

- Controle de custos; 

- Estatística. 

e) Disponibilidade: 

- O processo de controle é feito por digitação manual 
planilhas e bancos de dados específicos; 

- Poderá ser apurado gasto de Homens x Hora por 
manutenção. 

7.4.9 CONTROLE DE ALMOXARIFADO 

Obietivo: Controle de estoque dos itens de consumo cc 

almoxarifado. 

a) Dados Necessários: 

- Cadastro de peças, agregados e fornecedores; 

- Requisições de materiais (saldas); 

- Compras de materiais (entradas). 
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b) Origem dos Dados: 

- Planejamento de manutenção; 

- Controle de manutenção; 

- Compras. 

o) Saídas Produzidas: 

- Consumo por item por período: 

- Estoque atual, mínimo e máximo, por item; 

- Lote econômico de compra, por item; 

- Solicitação de reabastecimento, por item. 

d) Destino das Saídas: 

- Compras: 
- Planejamento de manutenção; 

- Controle de custos; 

- Estatística. 

e) Disponibilidade: 

- O processo de controle é feito através de sistema 
cadastro de peças e controle de estoque. 

7.4.10 COMPRAS 

Objetivo: Controle de compras e fornécedores. 

a) Dados Necessários: 

- Cadastro de materiais e fornecedores; 

- Valores de lote econômico e prazo de atendimento, por 

- Valores de preços unitários passados e de mercado; 

- Solicitações de reabastecimento. 

b) Origem dos Dados: 

- Planejamento de manutenção; 

- Controle de almoxarifado. 

c) Saídas Produzidas: 

- Controle de reabastecimento; 

- Notas fiscais de compra. 

d) Destino das Saídas: 

- Controle de almoxarifado; 

- Controle de custos; 
- Estatística. 
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7.4.11 FOLHA DE PAGAMENTOS 

Objetivo: Gestão da folha de pagamento de funcionários. 

a) Dados Necessários: 

- 	Cadastro individual de empregados: 

- 	Cadastro de remunerações de benefícios; 

- 	Controle de afastamentos; 	 .1 
- 	Medição de horas normais e extras.  

b) Origem dos Dados: 

- 	Controle de trabalho. 

c) Saídas Produzidas: 

- 	Holleriths; 

- 	Borderô de pagamentos: 

- 	Guias de recolhimento de tributos; 

- 	Relatórios de provisionamento. 

d) Destino dos Saídas: 

- 	Distribuição aos empregados; 

- 	Contas a pagar: 

- 	Controle de custos; 

- 	Estatística. 

e) Disponibilidade: 

- 	O processo é feito através de sistema informatizado de c 
de pagamento. 

e) Disponibilidade: 

- Os cadastros de materiais e fornecedores são armazenado 
e bancos de dados específicos; 

- O processo poderá ser modificado para inclusão de 
Internet, e de participação em "clubes" de compras. 
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7.4.12 CONTAS APAGAR 

Obietivo: Controle de contas a pagar. 

a) Dados Necessários: 

- Cadastros de fornecedores e financiadores; 

- Notas fiscais, faturas, boletos e guias. 

b) Origem dos Dados: 

- Compras; 

U 



- 	Contratos financeiros; 
-. 	Folha de pagamentos; 
- 	Tributos e serviços públicos. 

c) Saídas Produzidas: 

- 	Relatório de pagamentos futuros; 
- 	Cheques e suas cópias; 

- 	Borderôs; 

- 	Autorização de DOCS e transferências. 

d) Destino das Saídas: 

- 	Responsável por pagamentos; 
- 	Controle Financeiro. 

e) Disponibilidade: 

- 	O processo é realizado através de planilhas 	e 	bar 

específicos; 

- 	É previsível o aumento de emissão de documentos de 
internet. 
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• 7.4.13 CONTROLE FINANCEIRO 

• - 	 Obietivo: Acompanhamento do fluxo financeiro de entradas e saíd 

a) Dados Necessários: 

• - Relatórios de pagamento futuros; 

- Previsão de receita operacional de catraca (catraca); 

- Previsão de vendas antecipada de créditos (Consórcio 
sistema de bilhetagem eletrônica). 

b) Origem dos Dados: 

- Planejamento operacional; 

- Consórcio Operacional do sistema de bilhetagem eletrônic 

Contas a pagar. 

c) Saídas Produzidas: 

 

- Fluxo de entradas e saldas de caixa; 
- Previsão de saldos bancários; 
- Previsão de aplicações/empréstimos. 

d) Destino das Saídas: 

- Responsável financeiro; 

- Controle de custos; 
- Estatística. WÁ 1 
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-. 	 e) Disponibilidade: 
- 	

- O processo é realizado através de planilhas e b 	os d dados 
- 	 específicos; 

- É previsível o aumento das atividades de contratação e de 
-. 	 acompanhamento financeiros pela Internet. 

7.4.14 CONTROLE DE Custos E PATRIMÔNIO 	 063 

Objetivo: Criar relatórios de controle de receitas, pagamentos, ai o 	do e 
patrimônio. 

a) Dados Necessários: 

- Estrutura de contas contábeis; 

- Cadastro patrimonial; 

- Alterações patrimoniais; 

- Lançamentos de receitas por conta; 
- . 	

- Lançamentos de custos por conta. 

- 	 b) Origem dos Dados: 

- 	 - Folha de pagamentos; 

- Controle de almoxarifado; 

- Controle financeiro; 

- Previsão de vendas antecipada de créditos; 
- 	 - Controle de receita; 

- Controle de patrimônio. 

- 	 c) Saídas Produzidas: 

- Síntese do movimento de cada conta; 

- 	 - Relatório pré-contábil de resultados. 

. 	 d) Destino das Saídas: 

- Contabilidade; 
-. 	 - Planejamento operacional; 

- Planejamento de manutenção; 
- 	 - Diretoria. 

e) Disponibilidade: 

- O processo é realizado através de planilhas e bancos de dados 

específicos. 

- 	7.4.15 ESTATÍSTICA 

Obietivo: Elaborar relatórios estatísticos relativos às áreas de prcjdução 

- 	 (operação) e manutenção, com a obtenção de parâmetros de produtividade. 

a) Dados Necessários: 	 £ 

- 10 
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- 	Controles da produção; 
- 	Controles do consumo de insumos; 
- 	Controles da arrecadação; 

r - 	Controles do patrimônio. 

b) Origem dos Dados: 

- 	Controle de viagens; 
- 	Controle de manutenção; 

r - 	Controle de trabalho; 
- 	Controle de almoxarifado; 
- 	Controle financeiro. 

c) Saídas Produzidas: r 
r - 	Relatórios de produção/manutenção; 

- 	Relatórios de produtividade; 
r - 	Relatórios de custos setoriais; 

r - 	Relatórios de custos por linha/passageiro; 

r - 	Relatórios de rentabilidade. 
r d) Destino das Saídas: 

- 	Planejamento operacional; 
- 	Planejamento manutenção; 
- 	Diretoria. 

e) Disponibilidade: 

- 	O 	processo 	é 	realizado 	através 	de 	planilhas e 	banc 
específicos. 

j 
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MUNICÍPiO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA IA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2011 

65 

PROPOSTA TECNICA 

- 	 PRAZO PARA INICIO DE OPERAÇÃO (NPIOp) 

- 	 PRAZO DO INÍCIO DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 



SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA 150 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA — BA IA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
04I201Lt 

Prazo do Início da Operação dos Serviços 

À Comissão Especial de Licitação 
Ref. Concorrência n°. 0412011 
Lote n°01 
Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Público de (Transp rt 
Coletivo Urbano de Passageiros 

• Prezados Senhores, 	 V Gã 
A VIAÇÃO VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cr }D 

(MF) sob o n° 08.470.33610001-20, com sede na Av. Brumado, n 65, Ba rro 
Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por meio de eu 
representante legal infra-assinado, DECLARA em conformidade comia  exigêgcia 
contida no Edital de Concorrência que, caso seja vencedora d4 

• 
- 	Urbano de Passageiros do Município de Vitória da Conquista em ep (nove j ta)/ 

licitatório, dará início a operação do Serviço Público de Transpofrt 	
me 

e Col
o cert Cole 

 

dias após a assinatura do contrato de concessão, nas condições técnic e 
especificações contidas em sua Proposta e no Edital. 

t Atenciosamente, 	 -. TABELØØEfl ? 	LETlk3ETIrJLo3 o.-M.*.%osp 	°' 
• P.a. da Ean,oa. 	- ron..ani±ai.s0 3So7< 

t0

de abri
Reconrç, 	 4ifl 	de 

ÀConq a,09 1 • -, t 

nsu 	

de 2012 

Arnpero 

 
-M tesv 

da verdad 	1 
RG n° M 3.763.571 	 tL -z- - 
CPF n°659.406.286-72 	 RArr&-ryr.. &&4u 

FxCri;van*; Ais( Ti7OS 

Avenida Brurnado 65- zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - Vitôia da Confjuista - BA 
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SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:20Q8 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BALIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 041201 

PROPOSTA T ÉCNICA 

- 	 IDADE MÉDIA DA FROTA (NId 

E 
IDADE MÉDIA DA FROTA 

A 

/ 
Avenida Brumado, 65 - Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.039.000 - 

	da Conquista - a 
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A gente 	!at!tnome! 

SISTEMA DA QUALIDADE 	
19105 

EMPRESA CERTIFICADA 130 9001:2008 	 SGS{ 

	

1 	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

'8 

	

- 	 idade Média da Frota 

À Comissão Especial de Licitação 	
%1 

Ref. Concorrência no. 04/2011 
Lote n°O1 
Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Público de Transp de 

• Coletivo Urbano de Passageiros 

Prezados Senhores, 

	

- 	A VIAÇÃO VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, ins rita no NPJ 
(MF) sob o n° 08.470.336/0001-20, com sede na Av. Brumado, n° 65, airro 
Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por imeio d seu 
representante legal infra-assinado, DECLARA em conformidade com a exigncia 

	

- 	 contida no Edital de Concorrência que, caso seja vencedor do ceame 

	

- 	 licitatório, dará inicio a operação do Serviço Público de Transporte Cqletivo 

• 
Urbano de Passageiros do Município de Vitória da Conquista som  frot com 
idade média igual a 1,69 (um vírgula sessenta e nove) anos, rrspeitanio  as 

- . 	idades máximas por tipo de veículo e as demais especificações constants em 
sua Proposta, no Edital e seus Anexos. 	 J 

• __ 24 
Atenciosamente,  

aLtocsNoTÀsEoPgoTE$Toea 	 1 
• » 

Pça. de  :,5 

Vitória 

	V,t,c 9fO74'SO2 F3S7'E 

VitVitória da ConquistM(ril 	 12-  2012

-?
- 1 

6.m'aldir 
Mansur  Teixeira 	

' Em te st? 	 da v mad 

RG n M 3.763.571 	 rn  

CPF n°659.406.286-72 	
— À% .4 	I 	t/ 
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Avenida Brumado, 65 - 	- Zabelê FonelFax (77) 2102 8206
- 
 CEP 45 030 000 Vt 	Cnquista BA 
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Agente leva a cidade até no nome! 
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MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'0412011 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 	

/ 

TABELA COMA RELAÇÃO 005 VEÍCULOS PARA O CALCULO DA IDADE MÉDIA DA FJQ'A 

Y 
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SISTEMA DA QUALIDADE 

EMPRESA CERTIFICADA 180 9001:2008 
 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 04/2011 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 

TABELA COMA RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA O CALCULO DA IDADE MÉDIA D(I4OTA 

- - 

I 

(tt 
'e3) 

NÚMERO TIPO 00VEICULO 
- CHASSIS 

- 
CARROCERIA - CALCULaDA 

IDADEMÉOIA MARCA MODELO 	1 ANOOEFABRICAÇXO MARCA MODELO ANO OEFA0RICAÇ. 

- •1 MSICO/CONV 
- VOtES 1723000 2012 COMII. SVELTO - 2032 0.00 

42 BÁSICO/CDNV VOLES 1723000 2012 : - COMI!. SVELTO 2022 0,00 
43 BASICO/COMV - 

- 
VOtES 1123000 2012 - 

COMI!. SVELTO 2012 0.00 
41 BÁSICO/CONV - VOtES 1723000 2012 COMI!. SVELTO 2022 0.00 
45 BASICO/COIN - VOtES 1723000 2012 - COMI!. SVELTO - 2012 0,00 
46 BÁSICO/COWV VOtES 1123000 2012 COMI!. SVELTO 2012 0,00 
47 BASICO/COIW - - VOLES 1723000 2012 : COMI!. SVELTO 2012 • 0.00 
48 BÁSICO/COlA' - VOLES 17230 00 2012 - COMI!. SVELTO 2012 0,00 
49 BÁSICO/COlA' 

- 
VOtES 1723000 2022 - COMI!. SVECT'O 2012 0,00 

50 DÁSICO/COIÍV VOtES 1723000 2012 - 
- COMI!. SVELTO - 2022 0.00 

51 B4ÇSICO/CONV - - VOtES 1123000 2012 - COMI!. SVELTO - 2017 0.00 
52 ?,ASICO/Ç.ONV 

- 
VOUKS 1723000 2032 - COMI!. SVELTO - 

2022 0,00 

53 B ÁSICO/CONV - VOLXS 1723000 2022 - COMI!. SVELTO - 2012 0.00 

54 IIÃSICO/CONV VOLES 1723000 2012 COMI!. SVELTO 
-. 

7022 0,00 

55 BASICO/COEN VOtES 1723000 2012 - COMIL SVELTO 2012 0.00 
$6 IIÁSICO/COPN VOtES 1723000 2012 - COMI!. SVEUI0 2012 0.00 

57 BASICO/COUV - VOtES 1723000 7012 - COMI!. SVELTO - - 2022 0.00 

58 BÁSICO/CONV - VOLES 1723000 2011 - COMI!. SVELTO - 2022 0.00 

59 BÁSICO/CONV - VaLES 1723000 2012 COMI!. SVELTO 2022 0,00 

60 8JÇSICO/CONV - VOI.KS 1723000 2012 - COMI!. SVE!.1T) - 7012 0,00 

51 BÁSICO/CONV - V0I.ICS 1723000 2012 - - COMI!. SVELTO - 2012 0.00 
62 BÁSICO/CONV VOtES 1723000 2012 - COMI!. SVELTO - 2012 0.20 
23 BÁSICO/CONV VOLIG 172300b 2012 - COMI!. SVELTO Í_3QJ3 0,00 
64 LASICO/C0NV - VOLES 1723000 2012 COMI!. SVELTO - 2012 0,00 
65 BÁSICOICOI'W - VOtES 1723000 2012 - COMI!. SVEI.T0 E 

0.00 
66 BÁSICO/CONV - V0I.ES 2723000 1012 - COMI!. SVELTO - 

0,60 
67 BÁSICO/CONV - VOLES 1723000 7012 - - COMI!. SVELTO - 2022_ 0.00 
62 8Á5IC0/CONV - VOLES 1723000 2012 - COMI!. SVELTO 2012 0,00 
69 BÁSICO/CONV VOI,ES 12230 00 2012 COMI!. SVELTO [20221 0.00 
lo BÁSICO/CONV : _____ 3723000 2011 - 

- 
COMI!. SVELTO 1 - 

2011 0,00 
71 OISSICO/COW - VOLES 3723000 2012 - COMI!. SVEI.T0 2012 0.00 
72 BÁSICO/CONV - VOLES 1721000 1012 COMI!. SVCCTO 2012 	1 0.00 
73 PA000N - VOtES 172800TV'TrooIC 2012 - COMI!. SVEI,T0 f - 2012 	1 0.00 
74 PAI2IOON - VOtES 1728001 V.Tra.,Ic 2012 - COMIL SUElTO 

SVCLTO 	- 
2012 0,00 

75 1 	PAOI2ON - VOLES 172800TV'TronIC 1012 - - COMIL Í 2027 0,00 
76 PA000N - VaLES II2S0OTV-TrordC 2012 - COMIL SVELTO 1 2012 	1 0100 
77 PAOEION - VaLES 172800TV-lronit 2012 COMIL SVEI.T0 - 

- 
2012 0,00 

78 PAIII2ON VOES 1722001 V.Tranlc 2012 - COMI!. SVE!.T0 - 3022 - 0.00 
79 PA000N - VOI.ES 172800TV.TronIC 

p0 	PÂ000N 	 VOLES 	] 172800TV-TronIc 	2012 	- 	COMI!. 	 SURTO 2012 - COMI!. SVELTO ao;z 
2012 	- 0.00 

T0T4t 
0,00 

13100 
I0AE MIA0 	'ANOS 1,60 

Avenida Brurnado, 65-Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 -  CEP 45.030'bD0'? Vitória dajConquist- BA 
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MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/201 

7 

( 
PROPOSTA TÉCNICA 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA FROTA APLICADA NO 
MÍNIMO AO PERCENTUAL ESTABELECIDO (NIn[rec) 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Avenida Bwmado, 65- Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - tôria da anquista BA 
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A gente leva a cidade até no nome! 

SISTEMA DA QUALIDADE 
- EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHI 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

Inovação Tecnológica 	/ 

. 	À Comissão Especial de Licitação 	
1' 

Ref. Concorrência n°. 0412011 
Lote n°01 
Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Público de Tu sporte 

- 	Coletivo Urbano de Passageiros 

- 	Prezados Senhores, 

A VIAÇÃO VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de direito ivado, inscrita 90 CNPJ 
(MF) sob o ri0  08,470.336/0001-20, com sede na Av. Brurnado, no 65, Bairro 

1 	
Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por mel  de seu 

- 	representante legal infra-assinado, DECLARA em conformidade com a e igência 
contida no Edital de Concorrência que, caso sela  vencedora do certame 
licitatório, aplicará em sua frota de veiculos os itens de inovação tec ológica 
descritos em sua Proposta Técnica, nos percentuais e espec icações 

• (. 	estabelecidos na mesma, respeitando as demais condições constantes da 
• Proposta, do Edital e seus Anexos. 

• Atenciosamente, 	
Ho'cCw 

Vitória da Con2 9  deabri de 2012 	J:#i:4ti 	41 
E111 tost- 

Srxe,ra 
RG n0  M 3.763.571 
CPF n°  659.406.286-72 	 )ta And 

cSCepe»ie4j toNzarje 

Avenida Brurnado, 65- Zabelê - FonelFax; (77) 2102-8206 CEP 45.030-000 - Vitória da Jonquista BA 
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Agenvaadade até no nome! 	 @Ç,9 fl  	(Oi 
/ 	SISTEMA DA QUALIDADE 	 -I 

EMPRESA CERTIFICADA 150 9001:2008 	 -56k- 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

• EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

Inovação Tecnológica da Frota 

A Viação Vitória Ltda., por meio de seu representante legal i fraassi ad! , 
DECLARA em conformidade com a exigência contida no Edital d Cor [corre ci 
que, caso seja vencedora do certame licitatório, aplicará em sua fr ta d?  veíc Ids 
os itens de inovação tecnológica descritos nesta sua Proposta Técnica, na 
especificações e percentuais descritas a seguir: 

a) Câmbio Automático - Implantado em 10% (dez) por rito da frot 
b) Motor Traseiro - Implantado em 10% (dez) por cento da frota 
c) Letreiro Digital - Bandeira - Implantado em 100% (cem) por cento da frot 
d) Câmaras de Monitoramento Embarcados - Implantados em 10 )% (cen) 

por cento da frota 

lei 	Atenciosamente, 

C TITUI.OS DE AMWJtC) .6? 	Tibnici 

Vitoria da Conqu, ç19 deabrU e 2012 

09 

lEni tcst' Waldir Mansur Teixeira 	 Ui  
RG n° M 3.763.571 	 "To conuten 

0FF n° 659.406.286-72 

EscroVe&8 

Avenida Brurnado, 65- Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - Vitória da conquista - BA 
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SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 	 SGSI 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHÍA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2011 

PROPOSTA TECNCA 

APROVEITAMENTO DO PESSOAL OPERACIO AL 
(NApPes) 

APROVEITAMENTO DO PESSOAL OPERACIONAL 

Avenida Brumado, 65 - Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 -Vitória da Conqu sta - BA 
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O 

SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

Aproveitamento do Pessoal Operacio( 

À Comiss4 Especial de Licitação 
Re!. Concoitência no. 04/2011 
Lote n°01 
Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço P bIlcX1e Transpo 
Coletivo Urbano de Passageiros 

Prezados Senhores, 

A VIAÇÃO VITÓRIA LTDA., pessoa juídica dedireito privado, inscrita no CNP 
(MF) sob o n° 08.470.336/0001-20, com sede na Av. Brumado, n° 	Bairr 
Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por meto de se 
representante legal infra-assinado, DECLARA em conformidade com a exigêncip 
contida no Edital de Concorrência que, caso seja vencedora dol certam 
licitatório, contratará para prestar o serviço 90 % (noventa por cento) db pessoa l 
operacional que atualmente trabalha no Serviço de Transporte Coletivo Urban 
do Município de Vitória da Conquista. 

Atenciosamente, 
TM- TAN 

7ffi.~Cs) de 

Vitória daConqude abril e2012 

121 

Waldir Mansur Teixeira 
	

Em 
RG no M 3.763.571 
0FF n° 659.406.286-72 

Avenida Brumado, 65- Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - Vitória da onquista b BA 
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S OW ISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA 180 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
- BAI 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 
 

LI 

01 

í 

ó.c 

PROPOSTA TÉCNIgA 

EXPERIÊNCIA EM SISTEMA DE BILHETAGEIt 
ELETRÔNICA E/OU INTEGRAÇÃO TEMPORAL (t'JBE) 

ATESTADO DE EXPERIÊNCIA 
G  1 

t., 

Avenida Brumado, 65 - Zabel - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - Vitória Conqu' ta - BA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
'e 	 www.pmvc.com.br  

k 	
Secretaria da Transporte Transito e lnfraestrutura Urbana 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

HIlL 

ATESTADO DE OPERAÇÃO DE BILHETAGEM ELETRcNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a Viação Vitória Ltda., estabelecida n. 

Av. Brumado no 65 - Bairro Zabelê, neste município, inscrita no CNPJ sob o r 

• 08.470.336/0001-20, presta serviço público de transporte coletivo d 

passageiros em favor deste Município, operado sob sistema de bi) tag 

eletrônica desde 2007 até a presente data. 	
/ 

Vitória da Conquista, 29 de julho de 2011 

1*1 

LUÍS Alberto Sellmann Moreira 
Secretário de Transporte, Trânsito 

e Infraestrutura Urbana 
Mat.04-02053-0 

812 

P9. Joaquim Correia, 55-centro - vitória da conquista - Bahia. CEP.: 46040 -907 Fone (77 



a 

ti 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS 

L 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 

DECLARAÇÃO 

r) 
Declaramos para os devidos fins que Empresa Serr na ransi 

propriedade do Senhor Reginaldo Mansur Teixeira, é concessin' ia do 

Coletivo urbano no município de Campo Grande/MS, desde 1 98, send 

bilhetagem eletrônica no ano de 2.000 e com integração temporal através d 

2.007, atualmente opera com uma frota de 82 (oitenta e dois) ônibus. Poil 

possui experiência em cobrança eletrônica (bilhetagem eletrônica) no serviço 

Campo Grande! MS 

/ 

1 91 

tUrbno Ltda, de 

viço de transporte 

que cofreçou com 

artão elbtrônico em 

a co cessionaria 

inspo e público. 

deJuhode2011. - 

,indadç Júnior, 
daAg tran. 

IDE OLIRA 

5i1c Nt; í%/ 
ttsti,itWi:) Lr't5342 

11314 P7  rues,  
AGETRAN -Agência Municipal de Transporte e Trânsito 	j 

Avenida Gury Marques, 2395— B. Universitário - CE?. 79.063-000 Fone: 3314-3438 Fax: 3421-0711 
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SISTEMA DA QUALIDADE  
-. EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SAI-lHA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0412011 

ig 

• 

PROPOSTA TÉCNICA 

PROGRAMAS RELATIVÕS;À PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL (NPreaMB) 

PROGRAMA DE REDUÇÃO E ECONOMIA DE COMBUS11ÍVEL 

Avenida Bwmado, 65- Zabelê Fone/Fax: (77)2102-8206- CEP 45.030-000 - vitória da onqUis 	BA 
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- A gente leva a cidade até no nome! '  

SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA 150 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

• EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

- 	 Programa de Redução e Economia de CoÇstível 

À Comissão Especial de Licitação 
Ref. Concorrência no. 04/2011 
Lote ri0  01 

- 	Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Púlico de T ans 
- 	Coletivo Urbano de Passageiros 

Prezados Senhores, 

/ 

A VIAÇÃO VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita Ino CI 
(MF) sob o n° 08.470.336/0001-20, com sede na Av. Brumado, no 95 BE 

• Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por meip de 
- 

	

	representante legal infra-assinado, DECLARA em conformidade com a xigêi 
contida no Edital de Concorrência que, caso seja vencedora doL cert 

• licitatário, adotará até o 20  (segundo) ano de contrato, programa pibIico 
privado que vise à economia de combustível e a redução de emisões 

• C. 	poluentes, em sua frota de veículos e demais equipamentos necessárioS. 

- 	Atenciosamente, 	 •___—.--.—.—i.  - 
ar 

í 	2ELbtO 0 NOTAS E t- pg0TZT0S ©5 	f ÇctI 

	

cq t 'CY— I ;  trr 	.921- 
Vitória da Conquista, 09 de abril de 2012  

1 

ÁdurTeeIra 
RG n1  M 3.763.571 
CPF n°659.406.286-72 

VOnft 

Avenida Brumado, 65- Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - Vitória da ¶onqui 

de 



Agente leva a cidade até nonom& 	 (j3) 
IEBAH~1 A 

SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA  

	

- 	 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2011 

01 

PROPOSTA TÉCNICA 

	

-. 	 PROGRAMAS RELATIVOS A PRESERVAÇA® 
AMBIENTAL (NPreaMB) 

• ( 	 UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL MENOS POLUENTE1 

4735 

Avenida Brumado, 65 - Zabelê - FonelFax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - Vitória dajConquist - BA 
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0 AZi2a cidade até nome! 	 tijc9/ SISTEMA DA QUALIDADE 	 / 
EMPRESA CERTIFICADA 150 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA — BA IA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  04/2011 

r 

- 	 Utilização de Combustível Menos Poi?Zte 
r 

- 	À Comissão Especial de Licitação 

Á 	
Ref. Concorrência nó. 04/2011 
Lote n°01 

Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Público r
deTânsporte - 	Coletivo Urbano de Passageiros 

1 Prezados Senhores, 

- 	
A VIAÇÃO VITÓRiA LTDA., pessoa Jurídica de direito privado, inscrita np CNPJ 
(ME) sob o no 08.470.335/000120 com sede na Av, Brumado, no 65, Bairro 
Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por meio de seu 
representante legal infra-assinado, DECLARA em conformidade com a efigência - 	
contida no Edital de Concorrência que, caso seja vencedora do certame — 	licitatório utilizará Etanol como combustível em mais de 20% (vinte) por dento da - 	sua frota de veículos a partir do 50 

(quinto) ano de contrato. 

1 	 _ 
— 	Atenciosamente 

fl,io Cwb ds 
- 	

.! 	LLo ocu ncr. 	Sro3O 	

1: EL.-, 	 /3807 699 

—------nr—dfl ' Vitória da Conquista, 09 de abril de 2012 	Reorh 	(itçrÇ e(s) lua" 

I - 

2012 

da,  ve rd 

- 	 - ..
...— ..-- ... 

Ãaaldir Mansur Teixeira 	 _ 

CP n0 65.40.28eJ2 	
Rita 

- 	 4 - 	Avenida Brumado, 65 - Zabelê - Fone/Fax: (77) 2102-8206 - CEP 45.030-000 - Vitória da Conquista -A 
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SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA 150 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 0412011 

ENVELOPE DE N°' 05 

PROPOSTA COMERCIAL 

Avenida Brumado 65 Zabelê Fone/Fax (77) 2102-8206 CEP 45.030-000 Vitoria da Conquista B 
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MUNICÍPIO DE VITORIADA CONQUISTA - BAHWO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

Carta de Apresentação da Proposta Comercial 

) 	
À Comissão Especial de Licitação 
Ref. Concorrência n°. 04/2011 
Lote n° 01 
Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Público de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros 

Prezados Senhores, 

A VIAÇÃO VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
(MF) sob o n° 08.470.336/0001-20, com sede na Av. Brurnado, n° 65, Bairro 
Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por meio de seu 
representante legal, pela presente vem submeter á apreciação de V.Sas. a sua 
PROPOSTA COMERCIAL, elaborada conforme o Anexo III do EDITAL. 

A proposta ora apresentada será mantida válida pelo prazo de 60 (ssMjS 
2 	dias, contados da data da entrega dos envelopes, pode jo  ser prog4'a ti . 

pedido da Comissão Especial de Licitação. '
q  to 

Atenciosamente, 	 - 
Fif?U  ODE NOTAS DPROTESTOS DE 40C44d1EÇ 

aLsu1TULOSDLFFARO 
o? SO2 1 3507 2E9VL 	4 

Vitória da Con4tiista, 09 de abrj/de 2012 
/ / 	- 	 .tg..J;.7Ar.AAMn /dAt6 

Waldir Mansur Teixeira 
RO no M 3.763.571 
0FF n°659.406.286-72 

Avenida Brumado, 65 - Zabelê 

t 

i. 

Fone/Fax: (77) 21q2-8206 

test° 
	 da vei 

CEP 45.030-000 - Vitória dDnquista - BA 



Atenciosamente, 

Vitória da Conuuii~ta. 09 de abril de 2012 

Warcflr Mansur Teixeira 
RG n° M 3.763.571 
CPF n°659.406.286-72 

Avenida Brumado, 65 - Zabelê - FoneÇ12.8206 

Patrícia a 
sacravente AI 

CEP 45.030-000 - Vitória da Conquista 

e 
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SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA 150 9001:2008 

wè 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA — BAH! 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

Declaração de Preferência de Lote 

À Comissão Especial de Licitação 
Ref. Concorrência n°. 04/2011 
Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Público de 
Coletivo Urbano de Passageiros 

Prezados Senhores, 	 • 

A VIAÇÃO VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
(MF) sob o n° 08.470.336/0001-20, com sede na Av. Brumado, no 65, Bairro 
Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por seu responsável 
legal infra-assinado, DECLARA em conformidade com a exigência contid%n9 
item 6.4 do Edital de Concorrência que tem o Lote N°.1 como preferenciaIJp 
efetivação do contrato de concessão. 

Czd. 21 

TranspÇ 

/ 
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A gente leva a cidade até no nome! 

SISTEMA DA QUALIDADE 
- EMPRESA CERTIFICADA 180 9001:2008 

Pnrl 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°04/2011 

PROPOSTA COMERCIAL 

• À Comissão Especial de Licitação 

Ref. Concorrência n°. 04/2011 

Lote N° 01 

Objeto: Contratação de Concessionária do Serviço Público de 
Coletivo Urbano de Passageiros 

Prezados Senhores, 

A VIAÇÃO  VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
(MF) sob o n° 08.470.336/0001-20, com sede na Av. Brumado, n° 65, BQ]Jç 

	

'. 	Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, por seu ,4 

	

7 	legal infra-assinado, consoante a exigência contida no item 8.5 do Witk,e 
Concorrência 04/2011, vem submeter a sua Proposta ComerciaJ3fØ:1 
licitação em epígrafe, declarando que: 

a) O valor de outorga proposto para o Lote de Veículos e Serviços N°. 01 
considerando o prazo contratual de 10 (dez) anos é de R$ 
37.000.000,00 (trinta e sete milhões), a ser pago em 12 (doze) parcelas 
iguais, sendo a primeira na assinatura do contrato e as demais a cada 
30 (trinta) dias subseqüentes. 

ibelõ - Fone/Fax: (77) 2102-82 - EP .030-000 - Vitória da Conquista .. BA 
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SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA 150 9001:2008 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA — BAHIA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0412011 

PROPOSTA COMERCIAL 

ui ) Continuação 	 Çj/ \ 

b) A nossa proposta será mantida válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data de sua entrega, podendo ser 
prorrogada a pedido da Comissão Especial de Licitação. 

c) Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as 
especificações técnicas e o proposto em nossa proposta técnica, 
assumindo desde já a integral responsabilidade pela realização dos 
trabalhos em conformidade com as normas e padrões da SIMTRANS. 

o ) 
Atenciosamente, 

Vitória da Conquista, 09 de abril de 2012 

ao 217 

DE NOTAS E DE rRoTEsTo DE 	CCØICÜEOd 	J 
1 !Icra 215.Fcr, '"' 	 602 26W 

?ç3 
PC 	lãa;,j S) i.za(3) dê 

It 

RG n° M 3.763.571 	

PC ror  15M tes,  Wàldir Mansur Teixeira 

CPF n°659.406.286-72 	. 
1 jIVmIcc som 
t..JI!Qdo a,A8 

vi 

da verdade. 
'a 4en 

Avenida Bwmado, 65- Zabelê - FoneJS02-8206 - CEP 45.030-000 - vitória da Conquista - BA 
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SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR LUIS ALBERTO SELLMAN MOREIRA - SECRETÁRIO DE MOBILIDADE 

URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. 

- 

Ref.: Concorrência Pública ti2  0412011 

Convocação para Assinatura do Contrato de Concessão 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. ("Viação Vitória"), pessoa jurídica de d'ireito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o ti2  08.470.336/0001-20, com endereço na Avenida 

Brumado, tiQ 65, Bairro Zabele, cidade de Vitória da Conquista-BA, por seu represeptante 

legal, na forma de seu contrato social devidamente juntado ao processo licitatório, vem à 

presença de Vossa Senhoria, expor e requerer o quanto segue: 

1. A Concorrência pública n2 04/2011 tem por objeto a outorga da 

concessão para a exploração do serviço de transporte coletivo municipal nesse Município, 

mediante a formação de 02 (DOIS) LOTES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS. conforme descrito no 

Anexo 1 do respectivo instrumento convocatório. 

2. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, a VIAÇÃO VITÓRIA se sagrou 

vencedora do certame em referência, tendo-lhe sido adjudicado o Lote 01. 

e 

rREMIDO 1MTiLQisaJ 

—3TiMTRAt4S 

onquisa-B Avenida Brumado, 65- Zabelê - Forielfax: (77) 21 02-8206 - CER 45.03 
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SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 

3. 	 Ato contínuo, essa respeitável Secretaria exigiu 

apresentasse, para fins de assinatura do contrato de concessão decorrente do referido 

certame licitatório, os documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal' 	6595 

4. 	 Após a reunido de todas as certidões de regularidade fazendária, a VIAÇÃO 

VITÓRIA passou a ser instada por esta Secretaria a firmar o Contrato de Concessão. 

• 5. 	 Contudo, a despeito de a VIAÇÃO VITÓRIA ter cumprido rigorosamente 

com todas as suas obrigações/condições legais para firmar o Contrato, o que se comprova 

mediante a apresentação das certidões de regularidade fiscal (Doc. 1), fatos alheios à sua 

esfera impedem que o referido contrato seja assinado nessa oportunidade. 

6. Explica-se. É que toda Concorrência Pública, especialmente as cujo objeto 

seja a da prestação de um serviço público essencial deve se pautar pelo preenchimento de 

condições também essenciais à prestação do serviço público, vale dizer, as condições 

técnico-operacionais e econômico-financeiras. 

7. Exatamente por esse motivo é que licitações da monta da Concorrência 

Pública n9 04/2011 devem estar subsidiadas por uma série de documentos - em regra 

Anexos - que determinam as diretrizes da prestação do serviço público por um determinado 

período de tempo. Como é o caso dessa licitação, que prevê a outorga da prestação do 

serviço por lo anos, prorrogáveis por mais 10 anos (conforme se extrai do item 4.1 do 

Edital). 

8. Significa dizer que, ao longo desse período, as vencedoras do certame, 

cada qual em seu Lote, deverá providenciar a operação do sistema (condição técnico-

operacional), nos estritos termos das regras da Concorrência Pública n2  04/2011, bem como, 

para tanto, deverá realizar uma série de investimentos que, em última análise, serão 

Avenida Brumado, 65- Zabelê - Fone!Fax:3) 2102.8206 - CEP 45.030-000 -Vitória da Conquista- BA 



4EM4 

ViTORiA 
A gente leva a cidade até no nome! 

SISTEMA DA QUALIDADE 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 

remunerados através da tarifa pública concedida e especificada nas re_ 

Licitação (condições econômico-financeiras). 	 6396 

9. 	 Essas observações iniciais, são de suma importância para a demonstração 

de que a viabilização das condições técnico-operacionais na prestação dos serviços de 

transporte público, assumidas através da assinatura do Contrato de Concessão, estão 

absolutamente ligadas à observância das regras econômico-financeiras do contrato. Vale 

, 

	

	dizer, se uma não for cumprida, isso afeta necessariamente a outra, o que pode vir a 

provocar a inviabilidade do cumprimento do contrato de concessão e, via de consequência, 

um caos na prestação do serviço decorrente da licitação. 

lo. 	É exatamente o que ocorrerá na hipótese de que a VIAÇÃO VITÓRIA assine 

o contrato de concessão referente a seu Lote sem que, simultaneamente, outra empresa, 

que eventualmente se sagre vencedora do outro Lote, não assine seu contrato. 

11. É que, como também é de conhecimento de Vossa Senhoria, a empresa 

SERRANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ("Serrana") não firmará o contrato cujo objeto 

era o outro Lote da Concorrência Pública n2  04/2011. 

E 

12. Este fato traz relevantíssimas conseqüências para a continuidade do 

certame em questão, de acordo com o quanto descrito acima (condições técnico 

operacionais X condições econômico-financeiros) notadamente no que toca ao aspecto 

técnico-operacional e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, única garantia 

indelével do particular que contrata com a Administração Pública. 

13. Isso porque toda a sistemática engendrada pelo Edital impõe como 

condição imprescindível para o início da prestação do serviço a assinatura de ambos os 
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contratos de concessão, referentes a ambos os Lotes da ConcorrêncL 

o que se infere da minuta do Contrato acostada ao instrumento convocatório, na sua 

cláusula 14: 

"14. DO INÍCIO DA OPERAÇÃO 

14.1 A PARTIR DA ASSINATURA DESTE CONTRATO, a Concessionária deverá proceder a 
implantação dos serviços, em conformidade coma Seção 7 do Anexo 1 - Projeto Básico, e 
demais especificações do edital da Concorrência e de sua Proposta Técnica, obedecendo 

r 	 ao seguinte cronograma: 
Etapal - AS CONCESSIONÁRIAS deverão disponibilizar a e instalar, nos locais 

• estabelecidas pela SIMTRANS, em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a 
assinatura dos contratos, 100 (cem) abrigos - 50 (cinqüenta) por lote de Veículos e 
Serviços, conforme projeto fornecido no Anexo 1—Seção VIII do Edital. 
Etapa 2—no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato, ou 
no prazo estabelecido pela licitante em sua proposta Técnica, AS CONCESSIONÁRIAS 
deverão der dar início a operação dos serviços a serem emitidas pela SIMTRANS, que 
considerará a rede atual com pequenos ajustes em suas características operacionais. O 
sistema de bilhetagem eletrônica deverá estar implementado no início da operação dos 
serviços." 
Etapa 3 - AS CONCESSIONÁRIAS deverão em até 60 (sessenta) dias após a Etapa 2 
implantar a integração temporal no sistema de transporte coletivo, na forma da política 
de 'Bilhete único" —sem complementação tarifária no 22 trecho 
Etapa 4 - as concessionárias, em até 120 (cento e vinte) dias após a Etapa 3, deverão 
concluir as pesquisas operacionais e diagnóstico, previstos no item 2.3 deste documento, 
encaminhando os resultados obtidos à SIMTRANS. 
Etapa 5 - em até 60 dias após a Etapa 4, AS CONCESSIONÁRIAS deverão apresentar à 
SIMTRANS o projeto de reestruturação da rede de transportes contemplardo seu plano 
de implantação. 
Etapa 6 - Em até 120 dias após a aprovação pela SIMTRANS do projeto de resstruturaçâo 
da rede de transportes, AS CONCESSIONÁRIAS deverão dar início à implantação da nova 
rede de transporte coletivo do município de Vitória da Conquista," 

14. Da própria leitura das cláusulas contratuais extrai-Se que (1) a assinatura do 

contrato é o ato que deflagra o prazo para a consecução de uma série de obrigações 

contratuais e (ii) estas obrigações tem como sujeito passivo no apenas uma, mas ambas as 

vencedoras da Concorrência Pública n2  04/2011. 

15. Reitere-se novamente que o Contrato é claro ao utilizar a expressão "as 

Concessionárias" em absolutamente todas as passagens indicando, Sem sombra de dúvidas, 
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que a operação ta qual prevista pelo Edital da Concorrência Pública n2 

será de possível viabilização SE e APÓS assinados os contratos referentes aos Ijois lotes. 

16. 	 Logo, não pode a VIAÇÃO VITÓRIA, muito embora reúna as condições para 

tanto, assinar o contrato de forma isolada, pois estaria incumbida de uma série de 

obrigações essenciais cujo adimplemento demanda, necessariamente, a presença da outra 

concessionária, o que somente ocorrerá com a assinatura do contrato cujo objeto é o outro 

lote. c. 
17. Sem embargo da impossibilidade operacional da assinatura do contrato de 

forma isolada, fazê-lo seria também perpetuar a situação de desequilíbrio econômico-

financeiro que já acomete a VIAÇÃO VITÓRIA. 

18. Neste sentido, oportuno ressaltar que tramita junto à li Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Vitória da Conquista-BA, ação ajuizada pela VIAÇÃO  VITÓRIA em face 

do MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pleiteando a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro em razão da defasagem tarifária, ocorrida ao longo dos vários anos de 

prestação de serviços, identificada naquele Foro pelo n2 0021385-26.2012.8.05.0274. 

E 
19. Isso porque, pelas regras extraídas dos próprios termos da Concorrência 

Pública n2  004/2011, a tarifa será reajustada apenas após a conclusão da "Etapa 3" acima 

descrita, consistente na implantação da integração temporal. É o que se infere do Item 2.1 

do Anexo IV - Metodologia de Apropriação de Custo, do Edital da Concorrência Pública n 

04/2011: 

r 
"2. A tarifa vigente no município de Vitória da Conquista é de R$ 2,10 (dois reais e dez 
centavos), tendo por base junho de 2011. 
2.1. APÓS 30 (TRINTA) DIAS. DA CONSOLIDAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONFORME PREVISTA NA ETAPA 3 DO ITEM 5 DA SEÇÃO 7 DO ANEXO 1 - DIRETRIZES 
FUTURAS, SERÃO PROCEDIDOS NOVOS ESTUDOS PARA APROPRIAÇÃO Dos CUSTOS DOS 
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IMPACTOS DECORRENTES DO NOVO SERVIÇO E A SUPRA CITAD 	 Ai 
TEMPORAL" 

20. Registre-se, novamente, que o reajuste tarifário, para além de ser um 

direito da VIAÇÃO VITÓRIA, é vital para o preenchimento das condições econômico-

financeiras da prestação do serviços o que, por sua vez, implica necessariamente, em 

condição sine quo non, para a viabilização das condições técnico operacionais, a título de 

exemplo, o pagamento do valor de outorga, investimentos para renovação da frota, 

implantação de acessibilidade etc. 

21. Assim, outra não é a conclusão senão a de que a assinatura isolada do 

Contrato de Concessão em relação a apenas um Lote de todo o objeto licitado na 

Concorrência Pública n9 004/2011 pela VIAÇÃO VITÓRIA redunda em situação paradoxal e 

prejudicial, portanto, completamente inviável. 

22. Paradoxal pois, como visto, a assinatura deflagra o prazo para o 

cumprimento de uma série de obrigações, com prazo certo e determinado, e cujo 

adimplemento tem de se dar de forma conjunta com a outra concessionária, que ainda não 

existe. 

E 
23. Prejudicial pois, também como visto, obsta o implemento do reajuste 

tarifário, necessário à fazer frente a uma série de despesas necessárias para a boa execução 

do serviço, encerrando um ciclo vicioso de ocorrência de desequilíbrio econômico-

financeiro. 

- 3Lo 

24. Daí a imposição da quebra de um silogismo necessário e exaustivamente 

explicado nessa petição, qual seja, não sendo preenchidas as premissas maiores e menores, 

consistentes na viabilização do cumprimento das condições econômico-financeiras e 

técnico-operacionais, a conclusão só pode ser que, por hora (até a definição da empresa 
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vencedora do outro Lote, para assinatura siniultanea dos Contratos de 	c ssao , e 

absolutamente inviável a assinatura do Contrato de Concessão apenas pela VIAÇÃO VITÓRIA. 

25. 	 Ante o exposto, serve a presente para: 

a) Requerer a juntada das certidões que comprovam a regularidade fiscal 

da VIAÇÃO VITÓRIA, conforme determinado por essa respeitável 

	

(. 	

Secretaria, bem como; 

b) Requerer seja sobrestada a determinação para assinatura do Contrato 

de Concessão decorrente da Concorrência Pública n9  004/2011, 

especificamente quanto Lote 01, para data em que apenas e tão somente 

outra empresa, eventual vencedora do lote 02 seja convocada a assinar 

simultaneamente o Contrato de Concessão referente ao seu Lote ou, 

ALTERNATIVAMENTE, 

c) sejam realizados os aditamentos necessários ao Edital e aos Contratos de 

	

' 	 Concessão decorrente da Concorrência Pública n2  004/2011, em comum 

acordo com a VIAÇÃO VITÓRIA, a fim de se viabilizar, mesmo com a 

assinatura do Contrato de Concessão referente a apenas um dos Lotes, a 

viabilização do cumprimento das condições técnico-operacionais e 

econômico-financeiras do objeto da licitação, por fim, 

d} caso, esta respeitável Secretaria entenda pelo indeferimento do pleito, 

que o faça através de ato administrativo devidamente motivado, em qual 

conste minuciosamente todos os elementos que comprovem a 

viabilidade das condições técnico-operacionais e econômico-financeiras, 
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abrindo-se, novamente, via de consequência, novo prazo 

do respectivo contrato de concessão, uma vez que se apresentou questão 

prejudicial à assinatura nesta data. 

Termos em que, 

Pede Deferimento e Espera Mercê. 

Vitória da de 2013. 

á 

Lista de documentos anexos: 

- Comprovante de lriscriço do CNPJ; 

- CPD - EN - Relativo a Divida Ativa da União (controle 5OFC.F7FF.46E4.3CE4); 

- CPD - EN - Relativo a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (000552013-04026336); 

- CPD - EN - Relativo a Tributos cio Município de Vitória da Conquista (2178/2013); 

- CND - Relativo a Tributos do Estado da Bahia (20130850831); 

- CRF - Caixa Economica Federal - Relativo ao FGTS (2013062106224944473202); 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (30483603/2013); 

- Certidão Estadual de Concordata, Falência e Recuperação Judicial (000800983); 

- Apólice n.2 2001/0775/0006277/00000 - Relativo ao Seguro Garantia do Contrato; 

Qçv-t te'!A bOCLIÇYCNtRItZU 

RECEBiDOEM_!2's/Ls ç / 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 	 \ 	2 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÜMERODEINSCRIÇÃO 	 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DXrADEASERTURA 

08.470.33610001-20 	 2811112006 
MATRIZ 	 CADASTRAL 

OME%MPRE$PRLAL 

'/IACAO VITORIA LTDA 

Trruw 00 ESTASEt,ECIMENTO (NOME DE FPNTASL} 

VIACAO VITORIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECOMÕMICA PRINCIPAL 

49.21-3-01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com Itinerário fixo, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS A'TMDADES ECONÕMICASSECUNDMIAS 

Não informada 

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 

206-2 -SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
	

NÚMERO 	COMPLEMENTO 

AV BRUMADO 
	

85 

CEP 	 BNRROVISTRITO 
	

MUNICIPIO 
	

UF 

45,077-000 	 ZABB.E 
	

VITORIA DA CONQUISTA 
	

BA 

SITUAÇÃO CADASTRAI. 	 DATA DA sITuAÇÃo cftDft&RAL 

ATIVA 
	

28111/2006 

1TN0 DE SITUAÇÃO Cd'OMTRfl 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
	

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RPB no 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 0910712013 às 15:20:11 (data e horade Brasília). 	 Página: 111 

[yoitarj 

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 09107/2013 
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CAIXA 	 d' 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 	 \tJ 
 o 

Inscrição: 08470336/0001-20 

Razão Social: VIACAO VITORIA LTDA 
Nome Fantasia:VIACAO VITORIA 
Endereço: R COES CALMON 190 1 AND / CENTRO / VITORIA DA 

CONQUISTA! DA /45020-040 

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 

Ø
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. 

Validade: 21/06/2013 a 20/07/2013 

Certificação Número: 2013062106224944473202 

Informação obtida em 01/07/2013, às 10:04:47. 

.(. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

hU:I.si(g e.cai.g 	 lfl 
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SMINISTÉRIO DA FAZENDA 
- 	Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E Às 

DE TERCEIROS 

N°000552013-04026336 
Nome: VIACAO VITORIA LTDA 
CNPJ: 08.470.336/0001-20 

" 

F 	

00 

 

2z_ C7  

Certidão emitida conforme determinação judicial: DECISAO JUDICIAL 
ACAO CAUTELAR 29928220134012307. PARCELAM EN 

,alvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
as de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem 

a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos 
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 
de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União 
(DALI), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DALI, 
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os 
mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 

da, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de 
dada ou de sociedade empresária ou simples; 

- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 
da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de 
entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
chttp://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n°01, de 20 de 
Janeiro de 2010. 

Emitida em 10/07/2013. 
Válida até 06/01/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Observação: Certidão emitida com base na Lei n° 11941/2009. 

http://wwwOlO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS)BIJSWContexto=CND/... 10/07/2013 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VIACAO VITORIA IJTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.470.336/0001-20 
Certidão ri0 : 30483603/2013 
Expedição: 27/05/2013, às 15:13:49 
Validade: 22/11/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

• Certifica-se que VIACAO VITORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 08.470.336/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedi-ção. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugescPJ4tf. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 	 8696 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: VIACAO VITORIA LTDA 
CNPJ: 08.470.33610001-20 

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nQ 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processas de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas,, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:45:31 do dia 10/07/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/01/2014. .c 	Código de controle da certidão: 5OFC.F7FF.46E4.3CE4 

Certidão emitida gratuitamente. 

ktenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Observações RFB!PGFN: 
Certidão liberada por força de decisão judicial proferida na Ação Ca 
utelar sob n° 2992-82.2013.4.01.3307, em 08/07/2013. 

10/07/2013 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 2110512013 14:28 

6607 
Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte. 113 0114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20130850831 

RAZÃO SOCIAL 

VIACAO VITORIA LTDA 

o 
	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

074.483.510 - BAIXADO 	 08.470,33610001-20 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de dbitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 21/05/2013, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRTAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.bagov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 	 - 	4 / 
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CADLASER 	 -- 	 "r'-- fi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA / SEFIN 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Nome: VIACAO VITORtALTDA CNPJ: 08.470336/0001L20 
Resid.ou Domicilio Fiscal: AV. BRUMADO, 65 ZABELE 

to N 

OBJETO DA CERTIDAO 	- 

EXISTE PARCELAMgNTO.TÀXAS DE GERENCIAMENTO CALCULO 317/3093/ 
4311. PAGO A PRIMEIRA  PARCELA. 	 - 

Nátureza Juridica 	Pessoa juridica 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITO. 

A Prefeitura Municipal dê Vitoria da coquista, conforme o 
ArtigcS i6p  da ei MunjcipaiNb. 1259, de 29 de dezembro -de 
2004,conibinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Niinjero 5.172, de 25 de outubro de 1966 	codigo Tributaria 
Nacional-, CERTIFICA.que o contribuinte acimaidentificado, 
EM RELACAO Ao OBJETO DA- CERTIDAO, encontra-sè' em situacao 
regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta certi4ao 
nao servira de prova contra cobranca de quaisquer debitas. 
referentes a recolhimentos-que nao tenham sido efetuados e 
que venham a ser apuradas pela Fazenda: Publica Municipal, 
conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei 
Federal t'to5172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tribu-
tarjo Naciional. . 

Vitoria-  da 	n usta-Ba, 27/05/2013 

Assinatura 	.  
Fundoriatio: 	M RIVONE 	RO VIEIRA BATISTA 	- 	- 

CND valida-  àte: 24/08/2013  

- 	 :- 	
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PODER JUDICIÁRIO 
0110712013 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL 	•6609 

CONCORDATA, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 000800983 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sito do Tribunal de Justiça (www.tjba.Jus.br). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 27/06/2013, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

VIACAO VITORIA LTDA, portador do CNPJ: OB.470.336I0001-20, estabelecida na AVENIDA BRUMADO, 65, 
GARAGEM, ZABELE, CEP: 45030-000, Vitória da Conquista - BA. 

Ó

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 11.30 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade á de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira. 1 de julho de 2013. 

lí 

PEDIDO N°: 
rsI,Is1:1.Is.isl*J 

Norrneide de Araujo Silva 
Setor de Certidão 
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j NOBRE 	 SEGURO GARANTIA 
SEGURADORA 	 PROCESSO SUSEPN-15414.000471 1012-15,~ 

Você em boas mãos 	 Contrato 942049 
Apólice NO 2001/0775100062.771000000 65,10 9 

SEGURADOz. VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA  
CNPJ: 	- - .l4.239.578/0001i00tZL' 	 .... 	.1 . __ 

ENDEREÇO 	PCA JOAQUIM tORRETA 55 'SEDE VITORIA DA CONQUISTAJBA CEP 45000-600 .1 

TOMAOOI 	IAÇÃOvrrORrccTDx:r  
CNPJ:  
ENDEREÇO 	V BRIJMADC 6- 	BLE VITORIA DA Ç?jIÁ7bÏÇEP 	000 

CORRETOR: 	TMNSEG(JRO SÃO PAULO ADMC E coRR:DEEG ..... ;r::- J;::;: 
. SIJSEP: 	. 	1zo31311:::r 	 .;z :itzt; . T1 

............. ......................................... ..... 
A NOBRE SEGORIDORAtO BRASILS.A., CNPJ n0..85D31 33J00C1[B5 	ra?rqs?á311rd&2, garante'p&o.pfflnttinstrfrentoacv. 
SEGUÍtAÕO oliel affprnento das obrigações-as%uiucf&fr1&TÓHADÕR fè oQ &'Baqan6baixo dewita 

.--- -..---------.-.-- 

DR - 

S' 
Modalidade .Art 	 Importância Segurada 	-f': 	,ig 

1 	REAL( Rt 	 .ds 2i»raç¼.4n 	1 

1 Garantia Condesso 'xecu IE 	 200.000,00 	 1 	 lJ)AIZPOI4 
in 

-- _---- 

_4) 	. 	 '1 	OOIEIO;DaGARANTIA - Exclusivamente o objeto do contrato abaixo descrito: 
- Garantir a-operaço de 	 de transporte coletivo urb.nc dr pasoeJros, cvnforrl ,.L: cr.-.4  
será assinlido entre as 	gecorzentc do Edital de concorrência Pública n-, 041?011 	bçte 

Fica expresanente acordiaj 	cobertura e vigência do seguro era concecLr4o SÇrestTflÇr . 	tiri 

-4r; iniciando-se em 10107/2013-e-exi,rando-se em 10/0712014. 

P1 pletensao de renovação p6FCS'os sucessivos de 01 (vis) ano oeueã ser soncitada oet.. 	it 

-4i anrecedáncia minima de 45 	úïEre. cinco) dias, a qual após a aceitação ioi parte do sege: tt;,ro rara 

&?V éeCuada através da prorrog&83EEiado de cobertura da apólice.  

-- - --------t: -t 	........................... 
---------------t-E 	 ,tJ_.r._. 	- 	 - 	- 

- ................. .4,................. - 4, 	. 	. 	. 

- - -.- 	- -- - - - - ---------4--.---.,-'------4----------- ---?-,--------'- .4 -_ _ _ ___________ 

A 	 •- 	..........L.. 	1.--.a. 	a._.__.-_t.___.,J. 4 ••Y ....... . 

Raflflcaffi e Integralmente os dizeres das condiçães qt3p6f 	ibflEe 4'ur?jirttia, arquait awt ao ectnts .,eWsjo, 
e>'pressas na segdunte ardem Conta do Premio Condfgs 	lJçsr EsJpojft Co iç5es Particulares. daridamente z,axadas 

ti x e que constituem partes integrantes e lnseparveIs dest&-Ap6IIipan dosos.fiostnfar4t'Jd1c?it0 '... t....... 
- 

.A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., neste ato 

4-; 	ihfdtmaçôes constantes da Proposta e demais anexes,' ip 	,tâdõrpèICOMADORc.UBEGURADOqUftzern porte IntegrarOa eins-zparaireis 
j 	do Oresânte Contrato 	 -. 

...'C' 	 - .... 

	

ZÇ3ãWPãUló2&)(RhaT213 	 - - 

: 
[Asseonõs 	 eb54C1f4. í# 	± 	t--- 
E evennQvefluteflbddadfles 

ca,appilce-
-- 

1 Após 
- 

' 	corretameitte reglrdep 	$J)$Er 	-ZLZfl'ZZL t. --t 
L' 	t.5VSe9 ObrflZ 	 1 	 -  

N° 0S7542018lo0lo7760006277000000------- ...........--.-4-t---_.--,. 	 -_ ------------ 	 --;;t----------- 
ti ÇedodeConbtle 	

4 	
rr -%iVe t 

- 	 Nobre Segurad 	 ' 	½fl & Ru4Vergueuo _5 Ã9 P_aulo B±flP P2z3-2oo':en&o»t1t1so 
- 

- CNP.1:. 	 ;.  



NOBRE 	 CONTA DO PRÊMIO 
SE OU RAD ORA 	 Piwasso SIJSEP N° 15114.00047312012-64 
Você em boas mãos 	 Contrato: 942849 

Anexo Apólice N° 057542013200107750006277000000 	e 

Adicional de Fracionamentoz 	 0,00 

Custo de Apólice ....... zztz'-  ........................ 	--.t::==.. 	0,00 

• I.O.F  

Prêmio Total 	 4.781,20 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

	

Parcela Z-tWE1mento 	 Valor 	-4P'bocumento 

- 	 01 	--3jp» 	 4.781,20 	 4162166 



•'i 	 NOBRE 	 SEGURO GARANTIA 

• 101 SEGURADA PROCESSO SUSIWN°15414J0G173/2012-64 	

6 Contrato 942849 

	

fl Você em boas mãos 	 Apólice N° 2001/0775/0006277/000000 

- - ... ..GLOSSÁRIO 	 ......... 

Aplicam-se também a este seguro, as Se9ulntes definiçes alérfi naquelas constantes do art 6°.da Lei n4 8666 de2l.de Junho de .1993 e do ad. 2° da lei n°8.987 de 
1l3defeverelrode.1995 

APÓLICE Documento, a*srnado pela euçadpra que reprsenU formalmenteb çontçzto d Seguro-GarantIa - 	- 

CONOIÇOES GERAIS As cláusulas da apólice, de aplicao geral a qualquer nidaUdde deseuro-garantia.  

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 4± dãiíuÍa dá"ãd6UcÊ qLWéspeclrlcam as dlferênfàiIWda1tdãdes .€Ebeitun do contrato do éÜiot âIt&m1 dlspôiItõestàbeleddas 
' nascnndrçoesgera  

' CONDIÇOES PARTICÚ'LARgS As qupardcuIm 	 noqjpuaØo, o 	Jeto do seguro o val& ;ando-edejjaIsçacteeisticas 	12 
'A'? apliSveisa um detem,.ado cnn trato de seguro. 	 ..:.:t:tT;1r: ... .. 

CONTRATO R1NtPÂU Tób 1i FGr ajuste cite órgãos õGêd 	fiA1 	6UüSSro) e paarnTomadéeh*lffiacordo 
11 de voriladS ai àtdritaïódeQMtulo e as estipulações de6aaënFb *sJ4uãff ïôM&tiliaIo utilizada, conforme disÚãtoria paiá4iàT&úi&ó dó 

1 art. 2°daLd$,66/93  

ENDOSSO Instrumento formal assinado pela seguradçr que I 	gdjCç6es3a 	iceesJça 'níi1, mediante solicltaçAo e anueija eçressa das partes 
..-.-.---..'••.,--,-- 

INDENIZAÇAO Pagamento dos preJuos resultantes don 	ltas6js  

uMrrEMY1r4a.DE GARANTIA: Valor máximo qtii'à 	 e multas decorrentes dõ........ 
na dirftplenTedlo tio tomador e cobertos pelo serrrr' 

4Ã piSilo: importânda devida pelo ador)yiaãiijernTunçãoda cobertura do seguro, e que de'er6 codp6flf.  

PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINI5TR9tt'g2rTo pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência diltej ïce  sinistro, bem como a apuração 
dos prejuízos cobertos pela apõlice.  

PROPOSTA Instrumento formal de ped?d&rií4iio de apolice de seguro firmado nos termos da legislação em vigor ZI.fl 

:t RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO: DÕáiri*.htKrtiUdo pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento aceita df taçkiTzação ou não do sinistro reclamado. 
. bem como os valores a serem inderaqCZ 

SEGURADO A Administração Publica wçjçncedente. 

SEGURADORA: A sociedade de seguros JjJjj os termos da apolice do cumprimento das obngaçóes assumidas iSrnr 	 9 
SEGURO GARANTIA. Seguro que garante o tacumplimento das obrigações assumidas pelo tornador perante o segurado,.conaii'e os termos da apoirce 	Q 

SINISTRO O inadimplemento das obrigaçoetdflelWà&Ltobertas pelo seguro.  

TOMADOR; Devedor das obrigações por ele assiirql 	tÇg°!1Ç0
• 

DispÕÇãEÇPRWMiNARS 	 3 
71 O registro deste piano de seguro na superintendênd de seuro! 	 autarquia Incentivo ou recomendação a sua—.- 	.. - 

coínewalizaçao. 	 . . 
'_i 	 .----•--,..--.-..-----.--.-•---•--•- 

 Mediante a contratação do seguro, o segurado concorda expli Jpçta jQsüiajiqit,tiy44dZ5ejldireltos que se encontram ressaltadas em negrlto,i5tfl 
Condlçõçs Gerais. 	 zzzZZt. 	 -.t ia 
Após sare dias da emissão deste documento poderá ser 	 ilircr 	airnente registrado rio slte da SUSEP - vnAv.sUsep.go?.bi. 

consultara situação cadastral de seu correto deaegurosil 	"4j3vbr,pom&o do número de seu registro na susep, nome cornp!eto, 

- .. 
'Sflflt • 

Nobre Sro o 
Rua 
0W): 85.Q31:334A99l 	 .. 

4buçunque - 

3. 

•01 



Expectativa, 
9.1. Expect 

formalizaç3o da recUsa, 

cópia da n665o 
R&lààiõ 
adr&distra&'ãs 
9.2.1"i'ara a 

) •:J 

1 L 

NOBR 	 SEGURO 
PRO t lt&4 

SEGURADORA 	 Contrato 942849 
Você em troas mãos 	 . Apólice N° 2001/077510006277/000000 

. . .........- ......ÇO$pIÇEFS 
lú3oBeréiiiloi óëiI6derëojsad óõtáielCSêg&idoáe6éxlgWS a pàr* da datada 

tgp.assado6rãz6de 10 (do2)dlas.T , .................. 	r:::i:;.t-;::::::::. ..... 
;pdoSinisti-r 
cuii'ento& qualquer indicio ou Lnad1nwlistdo tomador Que possa Impllcarpjurzo, o segurado deverá notificar 
,ddclamente os tens não mprls e concedendo-lhe prazo para regi3)anzação da inadimplénoa apontada remetendo 
adora 'èom o fito de comunicar e regbra ÊxpectatNa de sinistro. 	.. 	- 
Márá convertida em RSáriiàii 	tté?órhunicação pelo segurad&flegu?adora, daflnallzação dos procedimentos 
lnadimplernento doToiaddtZdt:é4ÍqU festetkbfldalizada a Recrnaçá.*.. 

iistro sara necessária a apresçntaçpo d.pc. - 	 - 
Pitndpal ou cio docum.tntomqqcopsta..aorl.gçõejassumidas pelo TomaØo/?y nexos.e aØitivosse houver, 
ados pelo SeguradoepelTomador--'•-- :n... 	 -. 

- b) topia ntegTal do Processo Admlnstiaivo queSocumentou a-inadirnlenda a3 tomador 	 - 
C) Copias de atas Notificações Con& sioli açtffD umenScorresponaêEiaI inclusive e-maus trocados entre.o segurado e o 

	

..1offiádr, relacionados à 	 ..... .......... 
dY pla&Iha, Relatório e/ou CorreodeiidfljnTgit)JiØA:dc*1st:(J/áJdteetldos; 	 - T:.:C:: . ......... 
e) Planilha Relatorlo e/ou Correspidegtl pforoindo oalrs4ospjeJuíos sofyjØos, 	 -. - 

922 A i4,o formalização da Redamação gslqtrotqriprá senreíelto ~Elaxiono, 
94.:,; reclamação de sinistros amp Ura RS RçJs.en 	 eá,sr4ajq?j.e3go prescriclonal, nos termos do Iterp 14.1 das 

- condições Gereis; 	 tr.rznttzn: 
9.3. Caracterização: quando a SeguradorÍU'er.ieceb dotódos osdocufnentosIitados.no ltem.9.-2;1e,.apósanálise, ficar comprovada a lnadimplencia.do 

Tóniádor em relação às obrigações &&pela.aóIiceïo slnblró'ticará carocteizado,4 	.a-Seguradora emitir o Relatório Final de Regulaçao; 
9.3.1. Com base eis dúvida f IiÕàd 	útlflëãVdi'Seguradora poderá solicitar doct1ifiêõZE)oIorrnação complementar; 	- 

9.1. Caso a Seguradora conclua p 	çLçateiitaçãcdo sinistro, comunicará formalmente ao Séd0id h3at},a de indenização, apresentando, 
conjuntamente, toda a dowmsfltaçãD:4Oflibasou  sua conclusão. 

Indenização 
10.1. Caracterizado o sinisfro apyrndora•curnprlrá a obrigação descrita na apólice, até o limita de garan 4-mesma,segundo uma das formas abaixo, 	- 

conforme for acordado entre.is-jartis: 	 . ........... 
1. realizando, por meio 	Wiii à objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e olú1ToT-à sua Integral responsabilidade; ou 
li. indenizando os prej ïiigãdbs pela lnadimpiência do tomador, cobertos pela apólice. 

10.2. Cio prazo para o cumprjrnbjtôtáTãrigação: 
10.2.1. O pagamento cla1D4~ ou o inicio da realização do objeto do contrato principal deverá oc4tsc don#44o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados da dabi4cebip,ento do último documento previsto na apólice, necessário ao procesq,-i4ção do sinistro. 
10.2.2. Na Npõtese desollç)tção-de documentos de que trata o ltwr 9.2.1 o prazo de 30 (trinta) dias sei*suspjnso, reinidando sua contagem a 

partir do dia útlkubtiegúente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
10.23. No caso de dec ojudTiou decisão arbj&at, que suspenda os efeitos de reclamação da apóilcej-oprazo de 30 (trinta) dias será suspalso, 

reiniciando sua cont 	?Tartir do dia da revogação da decisão. 	 -. 
10.3. O não pagamento do valor22ït.frnsos do inciso lido Item 10.1 destas condições contratuaisent6Lp.azo estabelecido no item 10.2.1 

respeitando-se a faculdade dtscanlrti&respecdva contagem, quando foro caso, acarretará efltflZ 
a) Atualização monetária, êdcãffrid&de corno a data de obrigação de pagamento, a dad&coflji1&do evento; e 
b) incidência de juros morat4ijitTçaltvgdprpo rata teniporis", contados a partir do 	 término do prazo (brado 

-IDA. -  O indice utilizado para atualizaçãoj1gnjtlrseo:JPç4IlBGE . indica de Preços a ØgJfl0q4a-Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística- ou tndice que vier a 	 daento últimoindic publicado antes da data de 
obrigação de pagamento e aquele pLbiçÁediatamflterloPdata4Eetaulctã. 

103...- Os juros moratórios, contados a partir do-primeiro diçosted ao-tém*Iodi  praza. tizaaopara-pagamento da Indenização, serão equtvalentestaxo 
-. que estiver em vigor para a mora do 

.1O.6... O pagamento de valores relativos à atuallzió' "WId*Ç"2J'ii  sãiS&iiüfd&iEf&ifè de qualquer interpelação judicial ou extrajuddal, 
de uma só vez, juntamente com os demais 
A indenização securitária devida pela Segurado& .It$t 	fliMtçãsx&todosos saldos de créditos do Toniador no CanteAto:.:-.:: 
Principal e que possam ser utilizados na arnortiza.çãØ 	 na amortização do valor de multa reclamadaÇ 

- 	ção da Garantia  

	

--p1. A garantia expressa por este seguro ex 	 çn4qsjegt4Çtyentos, o que OcoITW-  primeiro: 
1. Quando o objeto do contrata principal garantidopela apólice-for-deflrlidvarnente-realizadomedlante termo ou declaração assinada pelo 

-. . segurado ou devolução da apólice; 
- li. Quando o segurado e seguradora assim o 

III. Quando o pagamento da Indenização ao Seuxado WgrpjjnllrtM$*Dtderanjia4a apólice; ou 

Çe

- 	....- .:. 

CrP 	 .r.. 

e) 



13. 

	

NOBRE 	 SEGURO GARANTIA 
PROCESSO SUSEP N° 15414.000473/2012-64 

	

ORA 	 Contrato 942849 

	

We1asm6os 	 Apólice N° 2001/0775/00062771000000 

õëpeoa. 
OtdaaØós &eaiçSo do 

captratp,em coflsonânç4coTn;aost4fla.parggraro 4° do figo' :dj.ei;n5.6tÓ/199i7.e soa x çaq,cqmprpar* aJdm.4asf4p6tees previstas 
no kefl12;1.>peiQ. recebi nentopyk1eto .Øpjontrato nos teiflQSppç73 Lei O Q.66G/93ry:1yfl::tt ..::".  

controWrlas .. . . 	nt::çz.: 	 .,..:._;.;....# 	 ::r.:ZrtT..T ::..::. ::. ...... 
12.1. As controv&sias iãFgiaã%õà.jIkçt6 dêstas condições  

II Pprmëdda deer4údlçlair  
122.. ' N° 	o.drar.kltragçm,:4eye.r4nr, na apórice, a cl*osulan 	ijaefl*!9erfl, que deveu serf 	tNe71e.ntØíia1pdO $eguadq 

par meio de nuenaa %xpressa 	 . 	 - 	- 

Sub-Rogaçao de Direitos-----  
au. ::Paga à inddii óüinIciado o cumprimento d 55 	 sub.rogaNse-uiôsdfreitos&piv...às õd:. . 

'urid6h&Làfri,ador, ou cota 	 :.:.. 
fi 

Prç 	- 
.14.1.':,Qprogsu1doals são aquelesdeterminad  

Fom 
15.1. ËSilto aforado domicilio do  

24. 

is. 

--..-,-- 
jahdãda1kéh,óTdáê(ÇIittStaiiï Áó li ó&ïm'EAdosso 

11.2. .Quaodo a 
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NOBRE 	 SEGURO GARANTIA 

FOI SECURADORA 	
PROCESSO 5IJSEPN°1Sl11.000473/20l244 	 661 Contrato 942849 

	

Você em boas rnâos 	 Apólice N° 2001/0775/0006277/000000  

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

	

1. 	Objeto 	 :;:r..:- 
1.1. . A presénte cose fiirjarantê téïLin]tetxlrií&d&Gar 	;ëspflcadaÃãte;I 	zbçatflva1õrflcãd&?1a)põlIce.Zpèlo rnadlrnplemento 

das obflgasões assumtdafl)elotomadortçntojjcessliojunto  aogq.pQcç 

	

7 12 	Definições 	 T- 	— 	-.: 	 - 	- 
2.!. 	Definem-se para efélto deste seguro 	 - 	---- 	 .:....... ...; ................ 

1. Sgurado: órli6Üh10 Eéde&ça Estados e F4unIdpi6à,'úèkdi.efébjjdo a kansferéncia iâi 	lhldãtK pEfradá dé um serviço ou um 
bem do  

2I:Tomadoc enibi`04 c&biiclatVa privada que deve presbr:o 	qbdqnlstiaço de um bem em decarêocja:d&contato assinado. 

	

trY3. 	FamadeÇonÜração- 

	

-:- 	 :z2 t 	 .....'a.., .......... 
3.1. Conforme definido no tem 5 das Condições Gesberturase4ntaaiø RiscoAbsoluto.  

Ratllicaçõo ..-' 
4 1 	Ratificam ses Condições Gerais deste con 	nk.ten1no a1têrasor estí Coções Especiais 

....... 
11  aAusuLÃ ESPECfFICKPAA UCFTAÇÔES E CONTRATQS E jdE$ú&RErAbE 6'RQOS ÏdikAS DA ADMINISTRAçÃO PU51C½ BEM Ç0}O PARA 

CONCESSÕESEPgRMISSÕES DE SERVIÇO 	 ....... :. 	...... 

	

\ 1. 	Objeto.  

• r,. 	

.1.1.. .0 fresente seguro tem por objeu 	à11èUâiWiW óGr 	adjPESUdpante de licitações e 	s&cução -. . 	Indireta de obras, serviços e corW3dàt 5,iiiiWa'1õPõbllca, bem orno em 	 público, até o valor da g*ntIa fixado 
naapohce  

1.2. Para todos os efeitos 	 também garantidas por este contrato de segUrÕvajiesdas multas e indenizações devidoj 
Admlnistzaço Pública. 

1.3. A redamação de sInistrormpara dos pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo pre çJçjUiJ*ntos do item 14.1 das Condiç6esp 
deste seguro. 

2. Definições 
2.1. Definem-se tamb&rn, p .ëT&t64ëte seguro: 

1. Segurado: a Mministiç&Júblrõ ou o Poder Concedente; 
II. Tomadon a enipresafl ptJbJitrabda, concessionária ou permlssionria 

3. Vigência 
3.1. 	A vigência da presente apólice-coincidIrá com: 

1. O período de vig&ida da'lidtaço;.. 
II. O período de vigênda do<ontrato administrativo pertinente à execuço de obrt, serviços e  
III. Os períodos enovãvei(h2ó2rconcessges e permissões do serviço público. 

	

4.: 	Renovações 
A 1- 	As renovações a que se referepIfiti S1ItJojçrj 3 1 não se presumem serão !ormaflzd gl.ftt1SSe novas apólices e/Ou endossos 

-- 	notificação escuta da scguradorugonØlonijpqor,com antecedência defl 	~la 	do término de vigência da ai 
dedarando seu explklto interesse rrygdagajq.; 

	

S. 	Ratificação 
5.1 	Ratificam-se as Condições Gerais deste ÇWEspeclais 

.; Zrrt7 -
- edro3fpe4aeddrb.1qusçce---; 

 



A presente ápóI 
desta apólice, 
trabalhistas de 
riscos cobertos 
ocasionadas dir 

1. Atos de hosti 
ou requisição 
de Dir4ito. 

2. Assp 014 fusSp nuclear;tem .copigcontaminaçio 	 r:t1t .. 
Qualquer seguro ou indenização decorrente direta ou Indiretamente de qualquer sinistro ou4ano(inciuindo danos indirebs) relativosè propriedade, posse, 
operação, controle,'abasité21mênto—m prestação de - • 	•.;fl 	1. 

1. Sto?es t1àrã;.õàprddios que os contèm, b 	ãt5dà3&&õex. 

• 2. Edi1caçõeS ebariacessórios existentes nojoca 	 . 

3 Instalações para produçao de eiementos'c& 	 &iS& to recuperação separaçãoutrni& 
amiazenamento ou eliminação de combustweinudear irradiadoou de resrduonudeare----—•---- 	 :_..; .... 

1. Qualquer outra instalação ou depen 	TMa. Eiãd'Eüd&ú peta1f õi 	GdFila1ïuitni,as 	 .: 

Para todos os uns e efeitos a regulação dd 1StIØbêN4 as disposições das Condições Gerais da frêiXp6Xej 

Tudo em conformidade com a(s) Cbtu ar(esSUSÇP (Superintendência de Seguros Privados) e legislação vigeje7[eteitJfi ao Seguro Garantia. 

Rabflcam-se integralmente as 	 Gerais desta Apólice que não tenham sido alteradas 	 Particulares, 

rrjjoj.;fl4pqt2Q13  

7LT&sR?M! !Ettttc 

ITEM M1IIIIIIIIIIIII. 

.... 
. :: 	 Nfrort4oe 

------.- ........... 
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Pane, o Contraio inotItucionali Snguroi' 50tvit05 ;contutoí' Donload;i 

Apãika 

Ap6fice rt' 2001/0775100000627710000 VíâricIE 1W07J2013. 10107/2014 

Segurado 

Nume: 'noRrA DA CONQUISTA PREFEmJL% Tipoi 3urS QW3 11.239.578/0001- 

Torna dor 

itmior VIAÇXDUTORIALTDA Tipo: lurifra GPJ; 08.470.336/0301-20 

Corretor 

ttrnc3 IRÁNSEGJRD SAO PAULO ADrC E CORR DCG Típce )urb Ct4'3: 01.731.G3IPCOI-87 

Garantia 

Modal}dades: Garant Caicnso - 

Descrição: GMMITIRA OPERAQLO DC SERVIÇO tcü DE1RAJCPORTECOLEmO URSA1IO DE PASSAGSROS CONFORJIE 
CON1RA7O QUE SERÁ ASINAEO ENTREfl PARTES, DECORRENTE EX) EDITAL ECONCORRbCIA púaic* N° O'2O11 - 
LOTE 01. 

F3CA DRAfrEWTE ACORDADO QJE A CO&R1IJRA E V 11CA IX) SEGURO OltA COICED]W SE RESTRIN'3E A 010»» 
MIO, INICIANDO-SE EM 10/07/200 E E)O'IRARLX)-SEEM 10/(31/2011. 

A PRETEJISZO (E REJIOVAflO POR PERÍODOS SIXESM1S CEO1 (UM) AE4 DEVERÁ SER SOUADA PELO TOMADOR 
COMANTECED&4CLA 141014% DEIS (QUAR ENTA E CINCO) DIAS, A QUALA'ÓSA ACEITAÇÃO POR PARTE DA ~CORA 
SERÁ ~DA ATRÁ'S DA PRORROGAÇÃO DO PERIODO DE COBERTURA DA APÓUCE 

.* Nobre $uyuradora do GEI S.A. - 7 000 OS astRos reSar3ooI 

pofliracnbdMooissa&frrnSela4ljtcnflddadesspx 	 111 
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GOVUU4DO EST*DO DA BAHIA 	 Emissão: 101Q712013 1:O4.. 

SECRETARIA DA FAZENDA 

-Certidão Negativa de Débitos Tributários 	- 6619 
(Emitida para os efeitos dos arte. 113 e 114 da Lei-3.956 d41 aé dezembro de lBBjr Código 

Tributário do Estad(rda'Bahla) 	 15? lvl4<, 

Certidão N°: 20131035641 

RAZÃO SOCIAL 

VIACAO VITORIA LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 1 CNPJ 

074.483.510 BAIXADO 	 {..O8.470336/0001-20 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos_quanto à inexistência de débitos, lpplusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estap', ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar qcfaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida era 10/07/2013, conforme Portada n°918/99. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, No ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.govJc 

VãiIda com a apresentação conjunta do rtil,  0"g"t I do içâo no CPF ou no CNCJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

: 't52  

Página! de 1 	 ReICetjIeoNegativaipt 
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LMINISTÉRI&bA FAZENDA 
Procuradoii*eraI da Fazenda Nacional 

15 

Secretaria d&Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOtbE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: VIACAO VITORIA LTDA 
CNPJ: 08.470.33610001-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional dar e inscrêver quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierófli a ser apddas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributdé administrados Mia Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no  5.172, de 25 de outubro 
de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNURFB n 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:45:31 do dia 10/07/2013 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 06/01/2014. 
Código de controle da certidão: 60FC.F7FF.46E4.3CE4 

Certidão emitida gratuitamente. 

Menção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 
Observações RFB/PGFN: 
Certidão liberada por força de decisão judicial proferida na Ação Ca 
utelar sob n0  2992-82.2013.4.01.3307, em 08/07/2013. 

1de 1 	 10/07/2013 16:0 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VIACAO VITORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.470.336/0001-20 
Certidão n°: 32562133/2013 
Expedição: 10/07/2013, às 16:02:27 
Validade: 05/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

. 	Certifica-se que VIACAO VITORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 08.470.336/0001-20, CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações 
estabelecidas no(s) processo(s) abaixo: 
0000705-28.2012.5.05.0611 - TRT 05 Região 
Total de processos: 1. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

• autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de 
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a 
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de 
inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou 	co4j4!n1tos determinados em lei; ou decorrentes 
qç  execuço 4€ qgoFqpç Çirç44os  perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

e stgestbes: r:dt;.tst.)us.tr 	 - 



Secretaria da Receita Federal do Brasil 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

., 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 
Às DE TERCEIROS 

N°000552013-04026336 
Nome: VIACAO VITORIA LTDA 
CNPJ: 08.470.336/0001-20 

Certidão emitida conforme determinação judicial: DECISAÕ JUDICIAL 
ACAO CAUTELAR 29928220134013307. PARCELAMEN 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em 
seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos 
do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive àá inscritas em 
Dívida Ativa da União (DALI), não abrangendo os demais tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as 
demais inscrições em DALI, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFNVRFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os 
mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http:I/www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n°01. de 20 
de Janeiro de 2010. 

Emitida em 10107/2013. 
Válida até 06/01/2014. 	

- 

o 

1 dc2 	 10/07/2013 I6:0 
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C.IXA EccuC:M 04 FEDERAL 

;v 
10 6623 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	08470336/0001-20 

Razão Social: VIACAO VrrORIA LTDA 
Nome Fantasia:VIACAO VITORIA 
Endereço: 	R COES CALMON 190 1 AND/ CENTRO / VITORIA DA 

CONQUISTA/ SAI 45020-040 

A Caixa Econômica Federal, no u& dá atribuição qUe lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de rW de 1990, dêrtifica que, nesta 
data, a empresa acima identificgSËncontra-sé em situação regular 
perante o Fundo de Garantia ddtfnpo de S&viço - FGTS. 

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

Validade: 21/06/2013 a 20/07/2013 

Certificação Número: 2013062106224944473202  

Informação obtida em 10/07/2013, às 15:57:52. 

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

t 

1!i 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrffCrUFgeCFSImpiimkPape1.asp?ypjpess... 10/07/2013 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária 

www.pmvc.ba.gov.br 	 r 

011 n2  005/2013 - GAB/SEFIN 	 - 
Vitória da Conquista, 10 de julho 2013 

À Viação Vitória Ltda 
Att.: Sr. Claudio Vinícius Andrade 
Nesta 

Prezado Senhor, 

$Encaminho, como anexo deste, o número da Conta Corrente de n2  
23721-3 Agência 188-0 - Banco do Brasil para o depósito da outorga da concessão 
do serviço público de transporte coletivo urbano, decorrente da Concorrência 
Pública de 0 004/2011, no valor de R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de 
reais), sendo a primeira parcela no valor de 1/12 (um doze avos). 

Atenciosamente, 

Mizael Bo da Silva 

( 	 Secretário de Finanças 

14 
iU u 	ri 

/ 

1 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8542 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 

sefin@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  

VITÓRIA 
IJ
DA 

P 1 1 t 1 1 1  

CONQUISTA aQ. 
GOVERNO PARTICIPATIVO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITóRIA DA CONQUISTA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

- 6625 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, por intermédio do Secretário Municipal de 

Mobilidade Urbana, no uso de suas atribuições legais, e: 

CONSIDERANDO que a licitante VIAÇÃO VITÓRIA LTDA protocolou na data de hoje, petição 

requerendo a dilação do prazo para assinatura do contrato de concessão decorrente da 

Concorrência Pública de ti2  004/2011; 

CONSIDERANDO que a peticionária acima identificada foi devidamente notificada para assinar 

o contrato de concessão; 	 - 

CONSIDERANDO que a empresa solicitou a prorrogação do prazo para assinatura do contrato, 

tendo sido a mesma deferida, fixando-se a data de 10 de julho de 2013 como prazo final e 

improrrogável, nos termos do item 12.2.3 do Edital; 

CONSIDERANDO que a Concorrência Pública previu dois lotes, cuja assinatura dos contratos de 

concessão é absolutamente independente uma da outra; 	 - 

CONSIDERANDO que questões relacionadas à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro, bem como as demais aventadas pela licitante só podem ser discutidas após a 

assinatura do novo contrato de concessão; 

CONSIDERANDO o interesse público envolvido na implantação do novo sistema de transporte 

público coletivo em Vitória da Conquista, bem como o Princípio da Vínculação ao Instrumento 

Convocatório, que não permite à Administração Pública, de forma legitima, afastar-se das 

regras estabelecidas no Edital; 

CONSIDERANDO que o pleito de prorrogação, bem como os demais formulados pela licitaçÍ 

não encontram guarida no edital e na lei de regência da Licitação. 

3' 
Pç, Joaquim correia, 55 - Centro 	 - 
Fone: (77) 3424-8905/8906 
CEP 45000-907 -Vitória da Conquista - Bahia 	 ONQtJISTA 

AIJTOIUA DAI 
pgm@pmvc.ba.gov.br 	

,

GOVERNO PARTICIPATIVO
www.p mvc.ba .g ov.b r 

E! 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

 

2 

ÉM 

ë 

DECIDE: 

1- Indeferir o pedido de sobrestamento para assinatura do contrato de concessão 

decorrente da Concorrência Pública ri2  004/2011, especificamente quanto ao lote 01. 

2- Indeferir o pedido alternativo constante do item "c" da petição, visto que a matéria só 

poderá ser discutida APÓS a assinatura do novo contrato de concessão. 

3- Caso a referida empresa decida por no assinar, nesta data, o contrato de concessão, 

entenderá a Administração Pública como recusa em assinar o contrato, ficando a Licitante 

sujeita às sanções previstas na Lei e no Edital de regência. 

Publique-se, registre-se e intime-se. 

Vitória da Conquista, 10 de julho de 2013. 

Luis Alberto Sellmann Moreira 

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

Assesso 	urídica: 

Jo ' 	rios M. . de Oliveira 

nLcipa 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo de Inadimplência 

www.pmvc.ba.gov.br  

Processo Administrativo de Inadimplência n.° 014/2018 

Empresa Denunciada: Viação Vitória LTDA, CNPJ n.° 08.470.336/0001-20 

Denunciante: Clea de Sousa Normando, fiscal do Contrato Administrativo n.° 

001/2013 

ATA DE DELIBERAÇÃO 

• 
Aos 02 (dois) dias do mês de abril do ano de 2018, às 091100min, na sala de reuniões 
das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, 	46, 
Alto Maron, neste Município, aí presentes Rafael Meira de Araújo, Lara Betânia Lélis 
Oliveira e Adriana Silva de Oliveira, respectivamente presidente e vogais da 
Comissão do Processo Administrativo de Inadimplência n.º 014/2018, designada pela 
Secretária Municipal de Administração Sr.' Silvana de Cássia Pereira Alves e pelo 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana Sr. Esmeraldino Correia Santos, por 
meio da Portaria nº 585, de 20 de março de 2018, publicada no mural da Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista e no Diário Oficial do Município no dia 20 de 
março de 2018, DELIBERARAM pela realização de diligência para a impressão de 
certidões relativas à situação cadastral e de débitos tributários e trabalhistas da 
Viação Vitória LTDA, nos sítios eletrônicos da Receita Federal do Brasil, Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia, Tribunal Superior do Trabalho e Prefeitura Municipal 

• de Vitória da Conquista, ao que, posteriormente, se fará a juntada aos presentes 
autos, bem como decidiu-se pela expedição do ofício de citação à empresa 
supracitada, nos termos dos artigos 29, 34 e 36 do Decreto Municipal n.Q 18.484/2018 
de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município de 16 de março de 
2018, edição n.9  2.080, ano 11, do que, para constar, eu, Rafael Meira de Araújo, na 
condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por 
todos os membros da Comissão. 

Rafael Meira de Araújo 
Presidente 

Lara Betânia Lélis Oliveira 	 Adriana Silva de Oliveira 
Secretária 	 Membro 



Processo Administrativo de Inadimplência n.° 014/2018 

Empresa Denunciada: Viação Vitória LTDA, CNPJ n.° 08.470.336/0001-20 

Denunciante: Cléa de Sousa Normando, fiscal do Contrato Administrativo n.° 001/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo de Inadimplência 

www.pmvc.ba.gov.br 	 .4 e  

"la  

• 
TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 

Aos 02 (dois) dias do mês de abril do ano de 2018, juntei aos autos do Processo 
Administrativo de Inadimplência de n9  014/2018 os documentos a seguir discriminados, 
que, após numerados e assinados, passam a constituir as folhas de números que lhes 
seguem: 

1) Comprovante de Inscrição e de situação Cadastral — Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (fl. 1.666); 

2) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (fl. 1.667); 

3) Situação de Regularidade do Empregador — FGTS (fl. 1.668); 
4) Certidão Positiva de Débitos Tributários do Estado da Bahia (fls. 1.669); 
5) Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas (fls. 1.670/1.671); 
6) Consulta Básica do Cadastro do ICMS da Bahia (fls. 1.672/1.673); 
7) Print — Certidão Negativa de Débitos Municipal (fl. 1.674); 
8) Certidão Positiva — CAFIMP (fl. 1.675); 

Do que, para constar, lavrei, na condição de Presidente da Comissão, o presente termo. 

Rafael Meira de Araújo 
Presidente 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

N 
À 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.470.336/0001-20 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
28/11/2006 

NOME EMPRESARIAL 
VIACAO VITORIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
VIACAO VITORIA 

PORTE 

DEMAIS 

DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
21-3-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CODI30 E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV BROMADO 

NÚMERO 
65 

COMPLEMENTO 

CEP 
45.077-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ZABELE 

MUNICÍPIO 
VITORIA DA CONQUISTA 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MERCA@MERCA.COM.BR  

TELEFONE 
(77) 4009-8600 

EN rE: FEDERATIVO RESPONSÁVEL (CFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/11/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

*nem) ESPECIAL 
*.a., 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
**** **r* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 02/04/2018 às 08:46:54 (data e hora de Brasília). 
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02/04/2018 	 Certidão Internet 

BRASIL 	Acesso à informação 
	

Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

it 

Receita Federal , 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta 

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 
08.470.336/0001-20 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. 
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC. 

Nova Consulta • 

• 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSIDO/Certidao/CndConjuntainter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=084703360001208passagens=18dipo=1  
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4 ACUSE SUA CONTA 

 

  

DE DE ATENDIMENTO 	OUVIDORIA DOWNI.OAD 	. MAPA DO SUE 	SEGUR.ANÇA 	IMPRENSA I 

Navegue pela CAIXA 	 

:à Ajuda Home 1 SER (.7105-  AO CIDADAO 1 FGTS Empresa Cunsulta 
Regularidade do Empregador 1 Situação de Regularidade do Empregador 

:: Situação de Regularidade do 
Empregador 

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação 
automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos 
acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para 
verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das Agências da 
Caixa, para obter esclarecimentos adicionais: 

Inscrição: 08470336/0001-20 

Razão Social: VIACAO VITORIA LTDA • 	Nome Fantasia: VIACAO VITORIA 

Resultado da consulta em 02/04/2018 às 08:22:51 

Consulte o Histórico do Empregador 

15 Dúvidas mais Freqüentes 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido 
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

226 

• 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 02/04/2018 09:10 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Positiva de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20180776857 

RAZÃO SOCIAL 

VIACAO VITORIA LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNRI 

074.483.510 	- BAIXADO 08.470.336/0001-20 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria: 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): 1PVA 

700003.4977/14-5 - Dív Ativ/INSC NA D ATIVA 
	

700009.6908/14-7 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA 

700011.9957/13-0 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado 

da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 02/04/2018, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. • 

1 de 1 
	

iteiCerticlooPositiva.rot 
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VIACAO VITORIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.470.336/0001-20 
Certidão n°: 147027087/2018 
Expedição: 02/04/2018, às 09:15:55 

Validade: 28/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 	q u e 	V I A'C A 0 	VITORIA 	LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  

08.470.336/0001-20, CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas 
no(s) processo(s) abaixo: 

	

0001612-88.2015.5.05.0193 - 	05a 

	

0000444-24.2016.5.05.0611 - 	05a 

	

0000931-28.2015.5.05.0611 - 	05a  

	

0000143-74.2016.5.05.0612 - 	05a 

	

0000606-84.2014.5.05.0612 - 	05a 

	

0000872-42.2012.5.05.0612 - 	05a  

	

0001748-60.2013.5.05.0612 - 	05a 

	

0010030-53.2014.5.05.0612 - 	05a 
* Débito garantido por 
de bens suficientes. 
Total de processos: 8. 
Certidão emitida com base 

TRT 
TRT 
TRT 
TRT 
TRT 
TRT 
TRT 
TRT 

depósito, 

Região 
Região 
Região 
Região 
Região 
Região 
Região * 
Região 
bloqueio de numerário ou penhora 

no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) . 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 



'U i,j4E R Jus Tc TAI 
JU:T I çA. DO TRASA T, 

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de 
registro do CPF ou do CH2J da pessoa sobre quem deva versar a 
certidão no Banco Nacionai. de Devedores Trabalhistas, em virtude de 
inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



TRIBUTOS CONSULTAS COHSVLTa 	oRonsTRO 

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Identificação 

CNPJ: 08.470.336/0001-20 

Razão Social: VIACAO VITORIA LTDA 

Nome Fantasia: VIACAO VITORIA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL 

Unidade de Fiscalização: INFAZ V.CONQUISTA 

Inscrição Estadual: 074.183.510 EP 

Endereço 

Logradouro: AVENIDA BRUMADO 

Número: 65 

Bairro/Distrito: ZABELE 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 

Telefone: (77) 40098600 

Referência: GARAGEM DA VIACAO VITORIA • 	
fie ~ciL I 

Situação do DTE: NÃO CREDENCIADO 

Situação da Conta: INEXISTENTE 

Complemento: 

CEP: 45077-000 

UF: BA 

E-mail: MERCA@MERCA.COM.BR  

Localização: ZONA URBANA 

io Eietrônic.9 - UTE 

Data do Credenciamento: INEXISTENTE 

Data da Criação da Conta: INEXISTENTE 

Data de Inclusão do Contribuinte: 23/07/2007 

Atividade Econômica Principal: 

4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condição: ESPECIAL 

Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE 

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO 
	

Data desta Situação Cadastral: 31/10/2011 

• ndereço: AVENIDA BRUMADO 

Referência: 

Bairro: ZABELE 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 

Ci..ssificação CRC: Profissional 

Nome: DAGMAR PEDRO SILVA 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 

Nome: 

Endereço 

Endereço: RUA GOES CALMON 

Curres::4 

Complemento: 

Número: 65 

CEP: 45077000 

UF: BA 

CRC: 10036 -BA 
	

Tipo CRC: Originario 

CRC: 
	

Tipo CRC: Originario 

Número: 190 
	

Bairro: CENTRO 
	

Município: VITORIA DA CONQUISTA 
	

UF: BA 

Referencia: 
	

CEP: 45000400 

Telefone: (77) 40098600 
	

Celular: () 
	

Fax: () 
	

E-mail: 

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram 
desabilitadas (baixadas) todas as inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.165/11 - art. 90 Parágrafo único. 



Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pei,) Fisco 

Data da Consulta: 02/04/2018 
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CERTIDÃO - Negativa 

Pesquisa: .• CNP) 
CPF 

CNP): 08470336000120 

cab2af 

Caracteres: tab2af 

Repta es cinco caracteres da intaeeni 

imprimir I 

Atencãc:. A certidão não será impressa se o popup estiver bloqueado para esse site. 

Não foi possível gerar a certidao face a existência de débito, entre em 
contato com o setor de arrecadacão municpal.  

CONQUISTA Desenvolvido pela: E&L. Produções de Software 

AP- 



PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
U297~MIM 

Des 
03/11/2016 

/2016 
27/10/2018 

TIPO DE PENALIDADE 
warivo,  impEpimin901 

CATA PUBLICAÇÃO DA-CJECISA0 
LDâTI))DEISaDaIA_,D:!PENAEID  DE 

DATA DE FIM DO PERÍODO DA VIGÊNCIA DA PENALIDADE: 
IP:óRaõ•• 1,  ENUNC u 'cisa 

eo e -  
ão Orç.. lie 

MULTA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

034/2015 - PAD 
[te eitclztvl40inl  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇA0 
Coordenação de Material e Patrimônio 
GERÊNCIA DE COMPRAS 

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL — CAFIMP 

(Emitido em atendimento ao disposto no art. 29 c/c art. 31 do Decreto Municipal n°  14.873/2012) 

"Art. 29 Será incluída no CAFIMP a pessoa física ou 
jurídica apenada com as sanções previstas no § 6° e 
nos incisos III e IV do "caput" do art. 20 deste Decreto". 

CERTIDÃO POSITIVA 

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ / CPF n° 
08.470.336/0001-20, Nome Empresarial/Nome do Fornecedor: VIAÇÃO VITÓRIA LTDA 
apresenta impedimento(s) no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com 
a Administração Pública Municipal de Vitória da Conquista — CAFIMP: 

Vitória da Conquista, 16 de novembro de 2016. 

( Jsro.,-D 
Coordena!ção de Material e Patrimônio/SEMAD 

Maria Deliu Ribeiro Gonçalves 
Cond. de Material e Património 

Mal 04.0071-4 

Gerência de Compras/SEMAD 
Lara Betânia Lélis Oliveira 

Gerente de Compras 
Mat. 04.1407A Fr

t
ila;:31M:ira 

Matricula 07- 
'remirá 

nig" len 
51 

;,1 
6-0 

" f•-"" 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo\Administrativo de Inadimplência 

www.pmvc.ba.gov.br   

Processo Administrativo de Inadimplência n.9  014/2018 

Empresa Denunciada: Viação Vitória LTDA, CNPJ n.2  08.470.336/0001-20 

Denunciante: Cléa de Sousa Normando, fiscal do Contrato Administrativo n.2  001/2013 

Vitória da Conquista, 02 de abril de 2018. 

Ofício n2. 246/2018 - PAD 

À VIAÇÃO VITÓRIA LTDA 

Av. Brumado n.° 65, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista — BA, CEP 45.077-000 

Na condição de Presidente da Comissão designada pela Secretária Municipal de 
Administração Sr.° Silvana de Cássia Pereira Alves e pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, 
por meio da Portaria n° 585/2018, publicada no mural da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
e no Diário Oficial do Município no dia 20 de março de 2018, para apurar representação de suposto 
descumprimento do Contrato Administrativo de Concessão de Serviço Público n.2  001/2013, cometido 
pela empresa Viação Vitória LTDA, objeto do Processo Administrativo de Inadimplência n° 014/2018, 
consoante informações contidas em relatório relativo ao cumprimento do Contrato Administrativo de 
Concessão de Serviço Público n.° 001/2013, expedido em 11 de janeiro de 2018, pela Sr.° Cléa de Sousa 
Normando fiscal do referido contrato administrativo, correspondendo, em tese, a prática denunciada 
em violação das obrigações contidas no Contrato Administrativo de Concessão de Serviço Público n.° 
001/2013, especialmente as dispostas nas seguintes cláusulas: 

ii t 

CLÁUSULA DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO N.2  001/2013 
SITUAÇÃO 

1.3.3. Padronização da frota, conforme projeto a Inadimplência — A frota da Viação Vitória LTDA 
ser apresentado a SECRETARIA MUNICIPAL DE não está de acordo os padrões estabelecidos no 
MOBILIDADE URBANA e por ela aprovado, de 
acordo 	com 	as 	especificações 	e 	cronogramas 

Edital 	da 	Concorrência 	Pública 	n.° 	004/2011, 
devido a idade média dos veículos corresponder 

constantes 	no 	Edital 	de Concorrência 	e seus 
anexos; 

a 	6,58 	(seis 	vírgula 	cinquenta 	e 	oito) 	anos, 
conforme relatório de fls. 337/338. Além disso, 
existem 62 (sessenta e dois) veículos com CRLVs 
vencidos e 20 (vinte) veículos que não estão 
licenciados no Município de Vitória da Conquista 
(fls. 335/336). 

1.3.4. 	Manutenção, 	remoção, 	guarda 	e Inadimplência — A Viação Vitória LTDA não 
conservação, com uso da melhor técnica, dos realiza 	rotineiramente a manutenção dos seus 
veículos 	que 	integram 	a 	frota 	utilizada 	na veículos, tanto é que no dia 22 de março de 2018, 

Rua João Norberto n.° 46, Alto Maron 
Fone: (77) 3421-8001 

CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia 
www.pmvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo de Inadimplência 

www.pmvc.ba.gov.br  
operação do serviço e dos demais equipamentos 
neles embarcados; 

ocorreu um acidente na Av. Lauro de Freitas, 
neste Município, em que 02 (duas) rodas traseiras 
de veículo integrante da frota da referida 
Concessionária se desprenderam, conforme se 
observa das noticias veiculadas em blogs da 
cidade (fls. 1.414 a 1.417). Além disso, conforme 
Relatório de Fiscalização acostado às fls. 1.419 a 
1.422, em 23 de março de 2018, foram lacrados 28 
(vinte e oito) veículos por apresentarem 
irregularidades quanto aos itens de segurança, 
sendo que outros 33 (trinta e três) veículos foram 
liberados com restrições, vez que as 
irregularidades constadas não comprometiam a 

segurança dos usuários do transporte coletivo 
urbano. 

1.3.7. Execução e manutenção de programas de 
aprimoramento dos processos utilizados nas 
diversas atividades e modernização tecnológica, 
visando sempre à qualidade do serviço de 
transporte prestado; 

1.4. A Concessionária estabelecerá Plano de Metas 
relativo à: 1.4.1. Atualização tecnológica gradual 
da frota, pela introdução na operação de veículos 
com baixa emissão de poluentes. 1.4.2. 
Atualização tecnológica gradual da frota, pela 
introdução na operação de veículos que atendam 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 
na forma da legislação federal. 1.4.3. 
Aperfeiçoamento da qualidade da operação do 
serviço prestado e do atendimento ao público, em 
geral pela obtenção e manutenção de 
Certificações de Qualidade e Programas 
reconhecidos ou indicados pelo Município de 
Vitória da Conquista.  

1.5.1.1 O Lote NY 01 (um), objeto deste contrato, 
compreende, inicialmente, um total de 80 
(oitenta) veículos e as especificações operacionais 
serão emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA através de Ordens 
de Serviços Operacionais - OSOs, respeitado o 
determinado no Projeto Básico - Anexo I do 
Edital, na Proposta Técnica da Concessionária e 
demais peças do Edital de Concorrência. 

Inadimplência - A implantação do serviço de 
GPS foi iniciada em 2017, estando parcialmente 
cumprida a obrigação porque a empresa não 
atualiza os dados de mudança de linha dos 
ônibus, o que gera conflito de informação no 
sistema e impossibilita a fiscalização eficiente 
conforme previsto em contrato e no edital de 
licitação (fls. 1.180/1.190).  

Inadimplência - O plano de metas foi entregue 
pela Concessionária. Todavia, a legislação federal 
dispõe prazo de 10 (dez) anos para adaptação de 

100% (cem por cento) da frota de ônibus de 
transporte coletivo. No caso da frota da Viação 
Vitória LTDA, até 2014 não foi atendida esta 
exigência. Atualmente, têm ainda 32 (trinta e 
dois) veículos que não estão adaptados para o 
acesso de pessoas com deficiência, conforme 
documentos de fls. 335/336 e 337/338. Quanto à 
cláusula 1.4.3, a concessionária não apresentou ao 
Município qualquer Certificação de Qualidade ou 
participação em programa de qualidade, após a 
assinatura do contrato. 
Inadimplência - A Viação Vitória LTDA não tem 
atendido as especificações técnicas emitidas pela 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 
tanto é que 28 (vinte e oito) veículos foram 
lacrados no dia 23 de março de 2018 (fls. 
1.419/1.422). Além disso, a idade média dos 
veículos supera a estabelecida no Edital da 
Concorrência Pública n.Q 004/2011 (fls. 337/338), a 
garagem não preenche todos os requisitos quanto 
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à segurança do trabalho, infraestrutura e meio 
ambiente (fls. 1.361 a 1.410). 

15.2 A concessionária obriga-se à regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade e 
aperfeiçoamento do sistema, nas condições de sua 
proposta, mesmo após quaisquer modificações 
com o objetivo de melhor adequar o lote de 
serviços 	e 	veículos, 	nos 	termos 	da 	legislação 
vigente 	e 	das 	normas 	regula todas 	da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA. 

Inadimplência — A Viação Vitória LTDA é 
contumaz no descumprimento das obrigações 
assumidas 	perante 	à 	Administração 	Pública 
Municipal, tanto é que além de descumprir as 
disposições contidas no Contrato Administrativo 
de Concessão de Serviço Público n.° 001/2013 e, 
portanto, do Edital da Concorrência Pública n.° 
004/2011, 	deixou 	de 	cumprir 	o 	Termo 	de 
Ajustamento 	de 	Conduta 	(fls. 	1.174 	a 	1.179) 
firmado com o Município de Vitória da Conquista 
em 27 de janeiro de 2017, conforme relatório de 
fls. 1.180 a 1.190. Ademais, não buscou empregar 
os 	recursos 	necessários 	à 	regularização 	da 
execução do contrato administrativo supracitado, 
e não melhorou a prestação do serviço público 
que é 	concessionária, 	após 	o recebimento 	da 
notificação 	(fls. 	937/954) 	emitida 	em 	07 	de 
novembro de 2017, pela Administração Pública 
Municipal, consoante relatório de fls. 09/38. 

2.1.4 Cumprimento de horário igual ou superior a 
98% do quadro de horários especificados; 

Inadimplência 	— 	Conforme 	levantamento 
estatístico acostado à fl. 1.210, correspondente ao 
período de 01 de janeiro de 2017 a 30 de junho de 
2017, a Viação Vitória LTDA foi autuada 2.416 
(duas mil quatrocentas e dezesseis) vezes, por 
descumprir os horários e/ou itinerários conforme 
o 	estabelecido 	pela 	Secretaria 	Municipal 	de 
Mobilidade Urbana. 

2.1.5 Implantação das diretrizes constantes na 
Seção 	07 do 	Anexo 	I — Projeto 	Básico, 	nas 
condições técnicas e prazos ali fixados. 

Inadimplência - Em 29 de janeiro de 2017, a 
concessionária 	foi 	comunicada 	do 
descumprimento 	desta 	obrigação, 
comprometendo-se a regularizá-la em 180 dias, 
conforme Termo de Ajustamento de Conduta. 
Também a inadimplência desta cláusula foi objeto 
de Processo Administrativo n.° 034/2015. 

6.1. 	Incumbe exclusivamente 	à 	concessionária 
todos 	os 	custos 	e 	despesas 	decorrentes 	da 
operação 	do 	serviço 	delegado, 	incluído 	as 
decorrentes 	da 	implantação, 	manutenção 	e 
atualização 	da 	bilhetagem 	eletrônica 	e 	da 
implantação e manutenção de abrigos, na forma e 
especificações 	constantes 	do 	Edital 	de 
Concorrência e seus Anexos, 	assim como os 

Inadimplência — O Contrato de Concessão de 
Serviço Público n.° 001/2013 foi celebrado pela 
Administração Pública 	Municipal 	e a Viação 
Vitória LTDA em 10 de julho de 2017. A outorga 
deveria 	ter 	sido 	adimplida 	por 	meio 	do 
pagamento de 	12 	(doze) 	parcelas. 	Todavia, 	a 
Viação Vitória LIDA encontra-se inadimplente 
em relação a 11 (onze) parcelas, com vencimento 

Rua João Norberto n.° 46, Alto Maron 
Fone: (77) 3421-8001 

CEP 45005-040 - Vitória da Conquista - Bahia 
www.pmvc.ba.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo de Inadimplência 

www.pmvc.ba.gov.br   
decorrentes da implantação, das proposições 
constantes de sua proposta técnica, e ainda: 6.1.1. 
O Valor de R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões 
de reais) pela outorga de concessão proposto pela 
concessionária, a ser pago em doze parcelas 
iguais, sendo a primeira efetuada na assinatura 
do contrato e as demais a cada 30 dias 
subsequente à anterior 

entre 10 de setembro de 2013 a 10 de junho e 
2014, conforme Relatório de Dívida Ativa 
acostado às fls. 309 a 311. 

6.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar 
garantia prévia do contrato correspondente a R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), em uma das 
modalidades previstas no art. 56, §1.9:, cia Lei n.Q 
8.666/1993. 

6.3. A Concessionária obriga-se a ter, durante a 
vigência do contrato, sede compreendendo todas 
as instalações destinadas à execução da operação 
do serviço (garagem e escritório) — no Município 
de Vitória da Conquista, mantendo no local 
escrituração de natureza societária, contábil, 
fiscal, trabalhista, previdenciária e outras, à 
permanente disposição da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. Os 
veículos vinculados à operação do serviço 
deverão ser licenciados no Município de Vitória 
da Conquista.  
6.4 A concessionária fica obrigada, durante todo o 
prazo da concessão, a manter os abrigos que 
instalou, 	em 	perfeitas 	condições 	de 
funcionamento, devendo arcar com todos os 
custos de manutenção de equipamentos. A 
Concessionária deve executar a manutenção e/ou 
substituição dos equipamentos no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após a notificação da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA. 

Inadimplência - Em 10 de julho de 2013, a Viação 
Vitória LTDA apresentou à Administração 
Pública Municipal cópia de Apólice de Seguro 
Garantia do Contrato, registrada sob o n.Q 
2001/0775/0006277/000000 (fls. 1.648 a 1.655), com 
vigência de 10 de julho de 2013 a 10 de julho de 
2014. Expirado esse prazo, a Viação Vitória LTDA 
não comprovou a renovação do seguro.  
Inadimplência — Consoante informações 
prestadas pela Viação Vitória LTDA às fls. 1.239 e 
1.240, houve extravio de documentos referentes à 
escrituração contábil da empresa. Ademais, 
consoante planilha ([Is. 335/336) e CRLVs (fls. 345, 
346, 354, 356, 358, 364, 374, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 416, 417, 419, 420, 422, 423 e 424), a 
referida empresa mantém 20 (vinte) veículos 
licenciados em outros municípios, tais corno: 
Americana/SP, Amparo/SP, Belo Horizonte/MG, 
Campo Grande/MS e Limeira/SP. 

Inadimplência — A Viação Vitória LTDA não 
realizava rotineiramente os serviços previstos 
nesta Cláusula, conforme se observa do 
documento de fl. 673. 

8.3 Comprovar a manutenção das condições de 
habilitação, nos termos exigidos na licitação; 
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Inadimplência — No decorrer do processo 
licitatório da Concorrência Pública n.8  004/2011, a 
Viação Vitória LTDA apresentou na fase de 
habilitação: 1) Comprovante de Inscrição e 
Situação Cadastral do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, emitido em 02 de abril de 2012, fl. 
1.474; 2) Alvará Localização e Funcionamento, 
referente ao exercício de 2012, emitido em 12 de 
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8.4 Manter atualizados os documentos de 
regularidade relativos à Seguridade Social (INSS), 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, e renová-los sempre que expirar a 
validade dos mesmos, os encaminhando à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA. 

março de 2012 e válido até 20 de fevereiro áe 
2013, fl. 1.475; 3) Comprovante de Inscrição e 
Situação Cadastral do Cadastro Municipal de 
Pessoa Jurídica, fl. 1.476; 4) Certidão Conjunta 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e á Dívida Ativa 

da União, emitida em 02 de abril de 2012 e válida 
até 29 de setembro de 2012, fl. 1.477; 5) Certidão 
Negativa de Débitos Tributários da Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia, emitida em 30 de 
março de 2012 e válida até 29 de maio de 2012, fl. 
1.478; 6) Certidão Positiva com Efeito de Negativa 
de Débitos com o Município de Vitória da 
Conquista, emitida em 09 de abril de 2012, com 
validade até 08 de maio de 2012, fl. 1479; 7) 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos 	Relativos 	às 	Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, emitida em 09 
de abril de 2012 e válida até 06 de outubro de 
2012, fl. 1.480; 8) Certidão de Regularidade do 
FGTS — CRF, emitida em 03 de abril de 2012 e 
válida até 02 de maio de 2012, fl. 1.481; e, 9) 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeito de Negativa, emitida em 29 de fevereiro de 
2012 e válida até 26 de setembro de 2012, fls. 
1.482/1.483. Ocorre que atualmente a Viação 
Vitoria LTDA encontra-se inadimplente com as 
Fazendas Públicas Estadual e Municipal, 
conforme documentos de fls. 309 a 311, 1.669 e 
1.674, bem como com as obrigações trabalhistas 
(fls. 1.670/1671). 

Inadimplência — A Viação Vitória LTDA não 
encaminhava rotineiramente à Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana os documentos 
previstos nesta Cláusula. Atualmente, a referida 
em empresa possui débitos com as Fazendas 
Públicas com as Fazendas Públicas Estadual e 
Municipal, conforme documentos de fls. 309 a 
311, 1.669 e 1.674, bem como com as obrigações 
trabalhistas (fls. 1.670/1671). Além disso, 
vislumbra-se que não foi possível obter junto aos 
sitos da Receita Federal do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal as certidões atualizadas 
referentes aos tributos da União e ao FGTS, 
devido a existência de pendências, consoante 
documentos de fls. 1.667 e 1.668. 
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8.5 Acionar todos os recursos à sua disposição a 
fim de garantir o padrão de serviço adequado. 

Inadimplência - A Viação Vitória LTDA é 
contumaz no descumprimento das obrigações 
assumidas 	perante 	à 	Administração 	Pública 
Municipal, tanto é que além de descumprir as 
disposições contidas no Contrato Administrativo 
de Concessão de Serviço Público n.° 001/2013 e, 
portanto, do Edital da Concorrência Pública n3 
004/2011, 	deixou 	de 	cumprir 	o 	Termo 	de 
Ajustamento 	de 	Conduta 	(fls. 	1.174 	a 	1.179) 
firmado com o Município de Vitória da Conquista 
em 27 de janeiro de 2017, conforme relatório de 
fls. 1.180 a 1.190. Ademais, não buscou empregar 
os 	recursos 	necessários 	à 	regularização 	da 
execução do contrato administrativo supracitado, 
tanto é que não melhorou a prestação do serviço 
público que é concessionária após o recebimento 
da notificação (fls. 937/954) emitida em 07 de 
novembro de 2017, pela Administração Pública 
Municipal, consoante relatório de fls. 09/38. 

8.6 	Dispor 	e 	manter 	frota, 	equipamentos, 
acessórios, 	recursos 	humanos 	e 	materiais, 	de 
modo a permitir a perfeita execução dos serviços, 
nos 	termos 	deste 	contrato, 	do 	Edital 	de 
Concorrência e seus Anexos e a sua Proposta 
Técnica; 

	  fotografias de fls. 572 a 670. 

Inadimplência - Vislumbra-se dos documentos 
de fls. 314/333, que ao longo do ano de 2017, por 
meio 	das 	vistorias 	realizadas 	pela 	Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, vários itens 
obrigatórios foram reprovados nos veículos que 

compunham a frota da Viação Vitória, tendo sido 
constatadas diversas irregularidades, consoante 

8.7 Dispor de garagem que atenda a todos os 
requisitos 	legais 	e 	que 	permita 	a 	perfeita 
execução dos serviços. 

Inadimplência 	- 	Consoante 	os 	Relatórios 
acostados às fls. 1.361 a 1.410, a garagem da 
Viação Vitória LTDA não preenche os requisitos 
previstos no Edital de Licitação da Concorrência 
Pública n.' 004/2011, notadamente por não estar 
de acordo com as normas de segurança do 
trabalho, infraestrutura e meio ambiente. 

8.9 Executar serviços, 	programas 	de gestão e 
treinamento 	aos 	seus 	empregados, 	conforme 
metodologia proposta;  

Inadimplência - Não há registro de treinamentos 
com funcionários. 

8.10 Manter a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE URBANA informada sobre toda e 
qualquer ocorrência não rotineira. 

Inadimplência 	- 	Não 	há 	registro 	de 
comunicações das medidas e ocorrências- como 
exemplo, a retirada de cobrador com substituição 
por 	motorista, 	a 	realização 	de 	viagens 	sem r..- 
reforços, sem comunicação à Secretaria Municipal "- 
de Mobilidade Urbana. 	 t 

8.11 	Elaborar 	e 	implementar 	esquemas 	de 
atendimento 	às 	situações 	de 	emergência, 

Inadimplência - Conforme os relatórios de fls. 
1.361 a 1.410, a Viação Vitória LTDA não dispõe 
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mantendo 	disponíveis, 	para 	tanto, 	recursos 
humanos e materiais; 

de qualquer plano de combate a incêndios. 

8.17 Fornecer 	ao 	Poder Concedente 	todos e 
quaisquer documentos e informações pertinentes 
ao objeto da Concessão, permitindo inclusive a 
realização de auditorias; 

Inadimplência 	- 	Consoante 	informações 
prestadas pela Viação Vitória LTDA às fls. 1.239 e 
1.240, houve extravio de documentos referentes à 
escrituração contábil da empresa. 

8.20 Atender e fazer atender, de forma adequada, 
os usuários do serviço. 

Inadimplência 	— 	A 	Viação 	Vitória 	LIDA 
constantemente 	era 	denunciada 	junto 	à 
Ouvidoria Geral do Município de Vitória da 
Conquista devido as péssimas condições dos 
serviços prestados e dos veículos, conforme se 
observa dos documentos de fls. 696, 697, 704, 707, 
709, 712, 715, 718, 721, 724, 727, 731, 732, 735, 744, 
748, 750, 752, 755, 759, 767 e 773. 

8.26 Manter em dia o inventário, os registros dos 
bens 	vinculados 	à 	concessão 	e 	manter 
regularmente 	escriturados 	os 	seus 	livros 
contábeis e organizados os arquivos, documentos 
e anotações, de forma a possibilitar a inspeção a 
qualquer momento pela fiscalização; 

Inadimplência 	- 	Consoante 	informações 
prestadas pela Viação Vitória LTDA às fls. 1.239 e 
1.240, houve extravio de documentos referentes à 
escrituração contábil da empresa. 

8.27 Cumprir e fazer cumprir as normas do 
serviço, 	em 	especial 	as 	operacionais 	e 	de 
arrecadação, bem como cláusulas contratuais; 

Inadimplência 	- 	A 	Viação 	Vitória 	LTDA 	é 
contumaz no descumprimento das obrigações 
assumidas 	perante 	à 	Administração 	Pública 
Municipal, tanto é que além de descumprir as 
disposições contidas no Contrato Administrativo 
de Concessão de Serviço Público n.° 001/2013 e, 
portanto, do Edital da Concorrência Pública n.° 
004/2011, 	deixou 	de 	cumprir 	o 	Termo 	de 
Ajustamento 	de 	Conduta 	(fls. 	1.174 	a 	1.179) 
firmado com o Município de Vitória da Conquista 
em 27 de janeiro de 2017, conforme relatório de 
fls. 1.180 a 1.190. Ademais, não buscou empregar 
os 	recursos 	necessários 	à 	regularização 	da 
execução do contrato administrativo supracitado, 
tanto é que não melhorou a prestação do serviço 
público que é concessionária após o recebimento 
da notificação (fls. 937/954) emitida em 07 de 
novembro de 2017, pela Administração Pública 
Municipal, consoante relatório de fls. 09/38. 

8.28 Manter a boa situação econômico-financeira, 
prestando contas regularmente ao Poder Público, 
conforme determinado no contrato. 

Inadimplência — A Viação Vitória LTDA possui 
débitos com as Fazendas Públicas Estadual e 	‘ 
Municipal, conforme documentos de fls. 309 a 	6. 
311, 1.669 e 1.674, bem como com as obrigações 
trabalhistas (fls. 1.670/1671). Além disso, é cediço 
que 	a 	referida 	Concessionária 	passa 	por 
recuperação judicial. 

• 
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8.29 Promover a atualização tecnológica dos 
meios empregados na execução dos serviços 
delegados, buscando, principalmente, formas de 
preservação do meio ambiente e aumento do 
conforto e segurança cio usuário; 

8.30 Garantir a segurança e integridade física dos 
usuários, 	bem 	como 	a 	acessibilidade, 
principalmente a idosos e pessoas com restrição 
de 	mobilidade, 	responsabilizando-se 
integralmente pelos danos materiais e morais 
porventura causados, por dolo ou culpa, sem que 
a fiscalização do Poder Público atenue ou exclua 
essa responsabilidade. 

Inadimplência — Por diversas vezes, foram 
registrados incidentes com veículos integrantes 
da frota da Viação Vitória LTDA que 
representaram risco à segurança dos usuários, a 
exemplo do ocorrido em 15 de março de 2017, 
veículo de prefixo 8021, placa JSB 4267, em que 
houve princípio de incêndio causado por pane 
elétrica (fls. 1.199 e 1.200). Ademais, conforme 
vistoria realizada no primeiro semestre de 2017 
(fls. 1.193 a 1.198), foram encontradas as seguintes 
irregularidades na frota da Viação Vitória LTDA: 
1) pneus lisos ou cortados, 2) carda da 
transmissão folgado; 3) luz de freio sem 
funcionar; 4) setas sem funcionar; 5) luzes de 
vigia sem funcionar; 6) cuícas vazando ar; 6) caixa 
de direção com folga e vazamento; 7) braço 
Pitman com folga; 8) calços do motor quebrados; 
8) extintor descarregado ou vencido; 9) saídas de 
emergência danificadas; 10) cintos de segurança 
para pessoas portadoras de deficiências 
danificados; 11) elevadores com defeitos; 12) 
parabrisas trincados; 13) pinos de molas 
danificados; 14) mangas de eixo folgadas; e, 15) 
tacógrafos sem inspeção do INMETRO.  
Inadimplência — A Viação Vitória LTDA 
diariamente é alvo de reclamações dos usuários 
do sistema público de transporte coletivo urbano 
no Município de Vitória da Conquista, sendo que 
diariamente são registradas queixas no guichê de 
fiscalização mantido pela Administração Pública 
Municipal no Terminal de Ônibus da Av. Lauro 
de Freitas, tendo sido registradas 341 (trezentas e 
quarenta e uma) reclamações no período de 04 de 
janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018, conforme 
planilha de fls. 779/783, bem como documentos 
de fls. 788 a 898. 

14.1 A partir da assinatura deste contrato, a 
Concessionária deverá proceder a implantação 
dos serviços, em conformidade com a Seção 7 do 
Anexo I — Projeto Básico, e demais especificações 
do edital de Concorrência e de sua Proposta 
Técnica, obedecendo ao seguinte cronograma: 
Etapa 1 — a Concessionária deverá disponibilizar 
e instalar, nos locais estabelecidos pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA, em prazo de 180 (cento e oitenta) dias  

Inadimplência — Conforme o doCumento de fl. 
677, expedido em 01 de junho de 2017, a Viação 
Vitória LTDA deixou de instalar 17 (dezessete) 
abrigos, fato este confirmado no relatório de fls. 
690/691. 
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após a assinatura dos contratos, 100 (cem) abrigos 
— 50 (cinquenta) por Lote de Veículos e Serviços, 
conforme projeto fornecido no Anexo 1 — Seção 
VIII do Edital. Etapa 2 — no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias após assinatura cio contrato, 
ou no prazo estabelecido pela licitante em sua 
Proposta Técnica, a Concessionária deverá dar 
início a operação dos serviços, conforme Ordens 
de Serviços a serem emitidas pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, que 
considerará a rede atual com pequenos ajustes em 
suas características operacionais. O sistema de 
bilhetagem eletrônica deverá estar implementado 
no início da operação dos serviços. Etapa 3 — a 
Concessionária deverá em até 60 (sessenta) dias 
após a Etapa 2 implantar a integração temporal 
no sistema de transporte coletivo, na forma da 
política 	de 	"Bilhete 	Único" 	— 	sem 
complementação tarifária no 2Q trecho. Etapa 4 — a 
Concessionária, em até 120 (cento e vinte) dias 
após a Etapa 3, 	deverá concluir as pesquisas 
operacionais e diagnóstico previstos no item 2.3 
deste documento, encaminhando os resultados 
obtidos 	à 	SECRETARIA 	MUNCIPAL 	DE 
MOBILIDADE URBANA. Etapa 5 — em até 60 
dias após a Etapa 4, a Concessionária deverá 
apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE 	URBANA 	o 	projeto 	de 
reestruturação 	da 	rede 	de 	transportes 
contemplando seu plano de implantação. Etapa 6 
— 	em 	até 	120 	dias 	após 	a 	aprovação 	pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA do projeto de reestruturação da rede 
de transportes, a Concessionária deverá dar início 
à 	implantação 	da 	nova 	sede 	de 	transporte 
coletivo do município de Vitória da Conquista. 

14.2 As características da frota de veículos para a Inadimplência — A frota da Viação Vitória LTDA 
implantação da operação deverão corresponder à conta com 62 (sessenta e dois) veículos com 
indicada na Proposta Técnica da Concessionária e CRLV vencimento, 20 (vinte) veículos não estão 
ao Projeto Básico — Anexo I do Edital; licenciados/emplacados no Município de Vitória , 

da Conquista, 09 (nove) veículos possuem mais ` 
de 10 (dez) anos, a idade média da frota é de 6,58 , 
(seis vírgula cinquenta e oito) anos, conforme 
relatório de fls. 337/338. 

14.3 Todos os veículos deverão possuir laudo de Inadimplência 	— 	A 	Viação 	Vitória 	LTDA, 
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vistoria emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA, antes do início de 
cada etapa de operação, com o objetivo de 
comprovar sua adequação aos elementos de sua 
proposta e às exigências do Edital. 

14.4. No prazo de 120 (cento e vinte) dias após a 
assinatura do contrato, a Concessionária deverá 
enviar à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE URBANA a relação dos veículos, 
com as respectivas informações de tipo, modelo, 
placas, número e ano de fabricação de chassis e 
ano de fabricação do motor, observando: 14.4.1. 
Quando os veículos forem de propriedade da 
Concessionária, deverá juntar cópia autenticada 
dos respectivos Certificados de Registro e 
Licenciamento de Veículo CRLV e cópia da nota 
fiscal de aquisição do veículo. 14.4.2. No caso de 
consórcio, serão aceitos os Certificados de 
Registro e Licenciamento de Veículo — CRLV, em 
que conste como proprietário qualquer uma das 
consorciadas; 14.4.3 Quando os veículos não 
forem de sua propriedade, a Concessionária 
deverá juntar cópia autenticada dos CRLVs, bem 
como do(s) instrumento(s) legal(is) que 
demonstra(m) a que título obteve a posse dos 
veículos, com firma reconhecida em competente 
Cartório de Notas. 

descumpriu esta cláusula contratual ao não 
submeter a sua frota à vistoria referente ao 
primeiro semestre do ano de 2018, conforme 
documentos de fls. 1.419 a 1.422. Além disso, 
nota-se que essa era uma prática rotineira da 
empresa, visto que, conforme o documento de fl. 
329, 60 (sessenta) veículos da referida 
Concessionária não foram vistoriados no segundo 
semestre de 2017.  

Inadimplência — Dentre os veículos que integram 
a ¡roia da Viação Vitória LTDA, conforme o 
relatório de fls. 337/338 e CRLVs acostados às fls. 

342/ 424, 73 (setenta e três) veículos pertencem a 
outras empresas, sendo que desses veículos a 
referida Concessionária deixou de apresentar à 
Secretaria de Mobilidade Urbana 05 (cinco) 
contratos de comodato. Por seu turno, observa-se 
que dos contratos de comodato apresentados á 
Administração Pública Municipal 03 (três) não 
estão com as firmas dos contratantes 
reconhecidas em Cartório de Notas, a saber, os de 
fls. 447/449, 454/455 e 464/466. Impõe destacar 
ainda, que os contatos de comodato acostados às 
fls. 426/428, 468/470, 471/473 e 477/479 não gozam 
de validade jurídica, visto que não houve 
comprovação de que o Sr. Cláudio Vinicius 
Andrade de fato é procurador das empresas 
Serrana Transporte Urbana LTDA, Florestal 
Transportes LTDA, Viação Cidade Americana e 
Rápido Sudeste LTDA. 

14.5.1. No prazo máximo de 90 (noventa) dias 
após a assinatura do contrato, a Concessionária 
deverá enviar à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE URBANA a relação com o 
respectivo endereço, devendo fazer acompanhar, 
o(s) projeto(s), alvará(s) de construção ou 
conservação, observando: 14.5.1.1. Quando a área 
for de propriedade da Concessionária, deverá 
juntar cópia autenticada da respectiva Certidão 
de Matrícula do Imóvel ou documento que 
comprove a propriedade; 14.5.1.2. No caso de 
consórcio, será(ão) aceita(s) a(s) Certidão(ões) de 
Matrícula do(s) Imóvel(is) ou documento que 
comprove a propriedade em que conste como 

proprietário qualquer uma das consorciadas;  

-, • • 1-- - 
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Inadimplência — A Viação Vitória não apresentou 
à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana a 
documentação prevista nesta Cláusula, 
especialmente a Certidão de Inteiro Teor da 
Matrícula do Imóvel em que se encontra instalada 
a sede da empresa e sua garagem ou qualquer 
documento que comprove a que título detém a 
posse do referido imóvel. 
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CLÁUSULA DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 004/2011 

SITUAÇÃO 

Anexo 01: Projeto Básico Seção 02 - Garagem Inadimplência 	- 	Consoante 	os 	Relatórios 
acostados às fls. 1.361 a 1.410, a garagem da 
Viação Vitória LTDA não preenche os requisitos 
previstos no Edital de Licitação da Concorrência 
Pública n.'" 004/2011, notadamente por não estar 
de acordo com as normas de segurança do 
trabalho, infraestrutura e meio ambiente. 

Anexo 01: Projeto Básico Seção 03 - Especificação 
da Frota 

Inadimplência — Observa-se 	da planilha (fls. 
335/336) e CRLVs (fls. 345, 346, 354, 356, 358, 364, 
374, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 416, 417, 419, 
420, 422, 423 e 424), a referida empresa mantém 
20 	(vinte) 	veículos 	licenciados 	em 	outros 
municípios, 	tais 	como: 	Americana/SP, 
Amparo/SP, 	Belo 	Horizonte/MG, 	Campo 
Grande/MS e Limeira/SP. Ademais, 73 (setenta e 
três) veículos pertencem a outras empresas, sendo 
desses veículos a referida Concessionária deixou 
de apresentar à Secretaria de Mobilidade Urbana 
05 (cinco) contratos de comodato. Por seu turno, 
observa-se 	que 	dos 	contratos 	de 	comodato 
apresentados á Administração Pública Municipal.  
03 (três) não estão com as firmas dos contratantes 
reconhecidas em Cartório de Notas, a saber os de 
fls. 447/449, 454/455 e 464/466. 

Anexo 01:Projeto Básico Seção 04 - Acessibilidade Inadimplência - Não são todos os veículos que 
atendem as pessoas com mobilidade reduzida, 
existem 32 veículos que não estão adaptados de 
acordo com a exigência do Decreto Federal a° 
5.296/2004. 

Anexo 01: Projeto Básico Seção 05 - Plano de Inadimplência 	— 	A 	Viação 	Vitória 	LTDA 

• 

• 
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14.1.3. Quando a(s) área(s) não for(em) de 
propriedade da Concessionária, deverá 
apresentar cópia autenticada do(s) respectivo(s) 
instrumento(s) que comprove(m) a que título 
obteve a posse legal da(s) mesma(s), com firma 
reconhecia em competente Cartório de Notas, 
acompanhado 	da(s) 	correspondente(s) 
Certidão(ões) de Matrícula do(s) Imóvel(is) ou 
documento que comprove a propriedade.  
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Operação diariamente é alvo de reclamações dos usuários

do sistema público de transporte coletivo urbano 
no Município de Vitória da Conquista, sendo que 
diariamente são registradas queixas no guichê de 
fiscalização mantido pela Administração Pública 

- 

Municipal no Terminal de Ônibus da Av. Lauro 
de Freitas, tendo sido registradas 341 (trezentas e 
quarenta e uma) reclamações no período de 04 de 
janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018, conforme 
planilha de fls. 779/783, bem como documentos 
de fls. 788 a 898. 

Anexo 01: Projeto Básico Seção 08 - Abrigos Inadimplência 	- 	Dos 	50 	(cinquenta) 	abrigos 
previstos no edital de licitação foram instalados 
apenas 	33 	(trinta 	e 	três) 	abrigos, 	conforme 

a documentos de fls. 690/691. 

Nesse contexto, e, considerando que os fatos relatados acima podem configurar as situações 
descritas no art.38, §19, incisos I, II, IV e VI da Lei Federal n.9  8.987/1995 e art. 41, §19, incisos 1, II, IV e 
VI da Lei Municipal n.9  968/1999 e na Cláusula 19 (19.2; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.4; 19.2.6; 19.2.8; 19.2.9) do 
Contrato de Concessão de Serviço Público n.9  001/2013, destaca-se que, caso seja comprovada a 
veracidade da representação, podem ser aplicadas as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal 
11.9  8.666/1993, arts. 58, 59 e 60 do Decreto Municipal n.Q 18.481/2018 e da Cláusula Décima Quinta do 
Contrato de Concessão de Serviço Público n.9  001/2013, além de suscitar a declaração de caducidade 
do referido contrato administrativo, nos termos do art. 38, caput, da Lei Federal n.9  9.897/1995 e art. 41, 
caput, da Lei Municipal n.9  068/1999. 

Diante dessa situação fica a empresa Viação Vitória LTDA, CNP' n2  08.470.336/0001-20, 
CITADA na pessoa do seu representante legal, para, querendo, apresentar defesa e indicar as 
provas que pretende produzir, por escrito no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 
da citação conforme o disposto no art. 34 do Decreto Municipal n.2  18.484 de 13 de março de 2018  
publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, edição n.2  2.080, ano 11, sob  
pena de revelia, unia vez que a tramitação do processo em epígrafe continuará independente da  
manifesta ão desta em resa consoante as dis osi ões contidas no art. 36 do Decreto Munici•al n.2  
18.484 de 13 de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018  
edição n.2 2.080, ano 11.  

Ademais, informamos que os autos do processo encontram-se na sala de reuniões das 
Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto n.9  46, Alto Maron, neste 
Município, que fica aberta de segunda a sexta-feira em horário comercial, à disposição para vistas ou 
extração de cópias fora da repartição, que só poderão ser concedidos ao representante legal ou 
procurador da empresa legalmente habilitado nos autos. Impende destacar ainda, que a defesa pode 
ser promovida por representante legal OU advogado legalmente constituído nos autos, devendo a 
mesma ser entregue no local e horário supracitados. 

Por seu turno, fica a empresa ciente que a Comissão responsável pela apuração da 
representação supracitada, nos termos da Portaria n.9  585/2018, de 20 de março de 2018, expedida pela 
Secretária Municipal de Administração Sr' Silvana de Cássia Pereira Alves e pelo Secretário 
Municipal de Mobilidade Urbana Sr. Esmeraldino Correia Santos, é composta por 03 (três) servidores 
públicos municipais estáveis, a saber Rafael Meira de Araújo (matrícula 07-15116-0, agente 
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administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração), Lara Betânia Lélis 
(matrícula 07-1407-0, agente de serviços especiais) e Adriana Silva de Oliveira (matrícula 07-02964-7, 
auxiliar administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), que se reúnem as 
segundas e quintas-feiras, das 08h0Omin às 12h0Omin na sala das Comissões de Processos 
Administrativos situada na Rua João Norberto n.2  46, Alto Maron, neste Município. 

Segue anexo CD, contendo cópia digitalizada dos autos do Processo Administrativo de 
Inadimplência n.° 014/2018, contendo 1.675 pa„ inas; 

s. %liai 84, da (si 400. 
41N.Oien,wi.ndir 

Oliveira 

Rafael Meira de Araújo 
Presidente 
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O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram 
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega. 

Objeto entregue ao destinatário 
04/04/2018 10:23 VITORIA DA CONQUISTA / BA 

04/04/2018 
10:23 
VITORIA DA 
CONQUISTA/ BA 

Objeto entregue ao destinatário 

04/04/2018 
08:46 

Objeto saiu para entrega ao destinatário VITORIA DA 
CONQUISTA/ BA 
03/04/2018 
16:26 
VITORIA DA 
CONQUISTA / BA 

Objeto encaminhado 
de Agência dos Correios em VITORIA DA CONQUISTA / BA para Unidade de 
Distribuição em VITORIA DA CONQUISTA / BA 

03/04/2018 
16:17 

Objeto postado VITORIA DA 
CONQUISTA/ BA 

• 
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Processo Administrativo de inadimplência n.' 014/2018 

Empresa Denunciada: Viação Vitória LTDA, CNPJ n.° 08.470.336/0001-20 

Denunciante: Clea de Sonsa Normando, fiscal do Contrato Administrativo n.Q 

001/2013 

ATA DE DELIBERAÇÃO 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2018, às 111100min, na sala de 

reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, 

t).° 46, Alto Maron, neste Município, aí presentes Rafael Meira cie Amujo, Iara 
Betânia Lélis Oliveira e Adriana Silva de Oliveira, respectivamente presidente e 

vogais da Comissão do Processo Administrativo de Inadimplóncia n." 011,12018, 

designada pela Secretaria Municipal de Administração Sr» Silvaria de Cbssia Pereira 

Alves e pelo Secretario Municipal de Mobilidade Urbana Sr. bsmeralclino Correia 

Santos, por meio da Portaria nu 585, de 20 de março de 2018, publicada no mural da 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e no Diário Oficial do Munici pio mi dia 

20 de março de 2018, DELIBERARAM pela juntada do Aviso Ce Rve..bimento 
referente ao Ofício rt» 246/2018-PAD, do que, para constar, co, Itabwi :.leira de 

Araújo, na condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente al.., que vai 

assinada por todos os membros da Comissão. 

Rafael Meira de Araújo 
Presidente 

[t Gás 

Lara l3etânia Lélis Oliveira 
	

Adriana Silvi cie Oliv.:ira 

Secretária 
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Processo Administrativo de Inadimiiiência 	014/2018 

Empresa Denunciada: Viação Vitória LTJA, CNP) n.Q J8.170.33,. 

Denunciante: Cléa de Sousa Normand°, fiscal do Contrato Aciininistratic 	00T1/2013 

TERMO DE JUNT DA DE DOCUNI Ci 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abri do ano de 2018, 	 Ric:e9ski 

Administrativo de Inadimplência de risj 011/20 IS os Lociuncia;H 

que, após numerados e assinados, passam a constituir as roIliac; t.te mai nic Ris que 

seguem: 

1) Cópia da frente e verso do Aviso de Recebimento releu. ll 	o (7 	2-i6/2018 

— PAD (14. 1.692); 

2) Aviso de Recebimento referente ao Oficio n.`) 216/2018 I ' AI t 	cc.., 

Do que, para constar, lavrei, na condiçao de Presidente da Comi:, 

RaLkii Mein te  A ratrijc 

Pri.csickme 

• 

e 



REMETENTE: 
COMISSÃO ESPECIAL - PAI N.° 014/2018 
PMVC - SEMAD - PAD 
Rua João Norberto n.° 46, Alto Maron 
Vitória da Conquista - BA, CEP 45005-040 

F 

,u 	 DES. r 	r 	DO Cr.,..E 

DESTINATÁRIO: 
VIAÇÃO VITÓRIA LTDA 
Av. Bramado n.° 65, Bairro Zabelê 
Vitória da Conquista - BA, CEP 45.077-000 
Assunto: Oficio n°. 246/2018 - PAI) - CITAÇÃO - PAI N.° 014/2018 

DG' EN/K) É. 
PR i021 	/ PRICAITAIRE 

DO 
	

LEL;? CECI ARE' 
A Sc i E,  I AT Li R. , .E.:2 REGEBEDÍJr= 	s. G' 	°E 

i 	1
1 

4) 	( 	J-1 b( 
... 	,_,, 

 
L.„:: 

_____ ......... 
. 

,_ 	! 	1:j., 

,) 	 kj, 

	

- 	} 	—Lf- 

stej: 5.1NRI AU BICEr  i".. -,-.4.,--    - 

jr' 	 ?, 
. 	. 

'-', 
..7j 	0 4 ABR 2018 

\ 
PN, 
-.. 

i; 
	

0000...r...:TO DE IDENTIFIC,,,Ç,.: L.:- DO SOPRE: 
RECFREDOR i CIRGAO EXPEDIDOP 	 ',GMT 

ç  afia Barros Ramon i - 	n 

	

relb‘O 	-  04 u i 	 . 	98  A tfrun cui2 
, 	, 	,, 	•(---q uo,::: 	.f:o ,»-zr.::::- 	' 	-7,,.. 	DF N'ET(72: -:- 	-. 	' L 	.. 	. 

1:6 mrn 



ARIAIRQ f,PnirREGA 
.INI 	E DF DESTINO 

e 	o flPt4S 
" r 

0 4 ABR 2013 

114 x 186 mm 

AR 
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE NOME OU RAJA0 SOCIAL 00 DES I INATARIO DO OBJETO I 

NOM nu RAISON SO Ir 18 INL OCSIINAP LE 

DESTINATÁRIO: 
E VIAÇÃO VITÓRIA LTDA 

Av. Bramado n.° 65, Bairro Zabelê 

Vitória da Conquista - BA, CEP 45.077-000 c 

Assunto: Ofício n°. 246/2018 - PAD - CITAÇÃO - PAI N.' 01
4/2018 

PREENCHER COM [E rE 	FORMA 

DECLARAÇA0 DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) ! 
DISCRIMINACION 

ASSINATURA DO RECLELDUE SIO?' IODE OU kr CF  , ,u,LOR 
DAM DE RECFBIMI NTO 

NOME LEGIVFL DO RECEE4D 	
_ 	Á?) 

DAI I IL LIVRA1L4A, 

II Hr FPTIN )11 

75240203-O 
f C0463 .1E:

IsKi Rrn 
aonoFsaBr,i4a0 64m

arrus 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / 
ADRESSE DE kETOUR DANS LE VERS 

DOCUML 	DE CIENTE ICAÇAO Uo 
PI-IP REDOR ORGAO FM1[1111/014 

  

HuRRICA E MAI DO EMPREGA 
SiGHA 	DL I AGENT 

NATI 'REZA DO ENVIO / UR¡: I ENVOI 
ERIORITARIA/ PRIORITAIRE 

I 
[MS 

L_j SEGURADO/ VALEUR DECLARE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Administração 

Processo Administrativo de Inadimplência 

www.pmvc.ba.gov.br  

Processo Administrativo de Inadimplência n.° 014/2018 
Empresa Denunciada: Viação Vitória LTDA, CNPJ n.° 08.470.336/0001-20 
Denunciante: Cléa de Sousa Normando, fiscal do Contrato Administrativo n.° 

001/2013 

ATA DE DELIBERAÇÃO 

• Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de 2018, às 10h3Omin, na sala de 
reuniões das Comissões de Processos Administrativos, situada na Rua João Norberto, 
n.° 46, Alto Maron, neste Município, aí presentes Rafael Meira de Araújo, Lara 
Betânia Lélis Oliveira e Adriana Silva de Oliveira, respectivamente presidente e 
vogais da Comissão do Processo Administrativo de Inadimplência n.° 014/2018, 
designada pela Secretária Municipal de Administração Sr.a Silvana de Cássia Pereira 
Alves e pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana Sr. Esmeraldino Correia 
Santos, por meio da Portaria n° 585, de 20 de março de 2018, publicada no mural da 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e no Diário Oficial do Município no dia 
20 de março de 2018, DELIBERARAM pela juntada da defesa apresentada pela 
Viação Vitória LTDA, registrada no setor de protocolo sob o n.° 13.990/2018, bem 
como por expedir intimação à denunciante para, querendo, se manifestar acerca da 
defesa, conforme disposto no art. 46, inciso I do Decreto Municipal n.° 18.484 de 13 
de março de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 16 de março de 2018, 

110 	Edição n.° 2.080, Ano 11, do que, para constar, eu, Rafael Meira de Araújo, na 
condição de Presidente da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por 
todos os membros da Comissão. 

Rafael Meira de Araújo 
Presidente 

   

çs 
Adriana Silva Silva de Oliveira 

Membro 

 

Lara Betânia Lélis Oliveira 
Secretária 
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Processo Administrativo de Inadimplência 

www.pmvc.ba.gov.br  

Processo Administrativo de Inadimplência n.2  014/2018 
Empresa Denunciada: Viação Vitória LTDA, CNPJ n.2  08.470.336/0001-20 
Denunciante: Cléa de Sousa Normando, fiscal do Contrato Administrativo n.2  001/2013 

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de 2018, juntei aos autos do Processo 
Administrativo de Inadimplência de n2  014/2018 os documentos a seguir discriminados, 

IP que, após numerados e assinados, passam a constituir as folhas de números que lhes 
seguem: 

1) Folha de Acompanhamento de Informações (fl. 1.696); 
2) Defesa (fls. 1.697/1.728); 
3) Relação de documentos anexos à defesa (fl. 1.729); 
4) Anexo I - Defesa - Procuração e Documentos Societários (fls. 1.730/1.737); 
5) Anexo II - Defesa - Notificação (fls. 1.738/1.757); 
6) Anexo III - Defesa - Plano de Negócios (fls. 1.758/1.765); 
7) Anexo XII (SIC) - Defesa - Estudo - Desequilíbrio - período de janeiro de 2014 até 

outubro de 2017 (fls. 1.766/1.773); 

Do que, para constar, lavrei, na condição de Presidente da Comissão, o presente termo. 

Rafael Meira de Araújo 
Presidente 
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ILUSTRÍSSIMO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

. DE VITORIA DA CONQUISTA - ESTADO DA BAHIA 

Autos de Processo Administrativo de Inaciimpiência n 14/2018 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA.,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob n° 08.470.336/0001-20, com sede na Avenida Brumado, n° 65 —

Bairro Zabelê, CEP 45077-000 em Vitória da Conquista, Estado da Bahia, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por seu representante ao 

final assinado (anexo I), com base artigo 5°, XXXIV, 'a', LV da Constituição 

Federal, art. 38, § 3° da Lei Federai n° 8.987/1995, art. 41, § 3° da Lei 

Municipal n° 968/1999, apresentar 

MANIFESTAÇÃO À NOTIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

referente ao Contrato Concessão de Serviço Público n° 01/2013, oficio n° 

246/2018, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 

6ÁI 



I. DA TEMPESTIVIDADE 

A presente notificação (anexo II) traz o prazo de 10 dias para a 

resposta da ora Requerente, nos seguintes termos: 

(...) para, querendo, apresentar defesa e indicar as provas que pretende 

produzir, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do 

recebimento da citação. 

Art. 34 No Processo Administrativo de Inadimplência (PAI), o fornecedor 

será citado para, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento 

da citação, apresentar defesa escrita e indicar as provas que pretende • 	produzir. 

No presente caso, demonstra-se a tempestividade vez que a 

Requerente foi cientificada dessa notificação em 04.04.2017 (quarta-feira), 

começando a contar do primeiro dia útil seguinte, dia 05.04.2017 (quinta-feira), 

encerrando-se no dia 18.04.2018' sendo este o termo final para a apresentação 

desta manifestação. 

II. DO DIREITO 

11.1. DO DIREITO DE PETIÇÃO. DA ANULAÇÃO DOS ATOS 

• ADMINISTRATIVOS ILEGAIS. DA DECISÃO MOTIVADA 

A Constituição Federal assegura aos administrados o direito de 

petição, independentemente do pagamento de taxas, dirigido aos órgãos 

Públicos. 

Esse direito está estabelecido no art. 5° XXXIV da Carta Magna, em 

consonância ao transcrito abaixo: 

Art. 90 Na contagem dos prazos, será excluído o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. 

2 



sE.M,40  

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(... ) 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder; 

Dessa norma, infere-se que o administrado tem o direito de petição 

• aos órgãos públicos. A doutrina tem esse entendimento. Observe-se: 

Pode ser definido como o direito que pertence a uma pessoa de 

invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou 

situação. (...) 

O direito em análise constitui uma prerrogativa democrática, de caráter 

essencialmente informal, apesar de sua forma escrita, e independe de 

pagamento de taxas. (...) 

A finalidade do direito de petição é dar-se notícia do fato ilegal e  

abusivo ao Poder Público, para que providencie as medidas  

adequadas. O exercício do direito de petição não exige seu 

endereçamento ao órgão competente para a tomada de providências, 

devendo, pois, quem a receber, encaminhá-la à autoridade competente. 

(...) 
O direito de petição possui eficácia constitucional, obrigando as  

autoridades públicas endereçadas ao recebimento, ao exame e, se  

necessário for, à resposta em prazo razoável, sob pena de configurar-

se violação ao direito liquido e certo do peticionário, sanável por intermédio 

de mandado de segurança.2  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro tem entendimento reforça esse 

entendimento ao colocar: 

MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. 21°ed. Sào Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 169, 
170 e 171, destacou-se. 

3 



O direito de petição (right of petition) teve sua origem na Inglaterra, duran 

a idade média. Ele serve de fundamento a pretensões dirigidas a qualquer 

dos Poderes do Estado, por pessoa física ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, na defesa de direitos individuais ou interesses coletivos. 

Conforme ensinamento de José Afonso da Silva (2003:442): 'é importante 

frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não  

pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a  

petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida  

motivação.(...)3  

Das reproduções doutrinárias acima, depreende-se que, a 

Administração Pública tem o poder/dever de rever seus atos, ainda mais 

quando provocada, fazendo-a de forma motivada, nos termos do art. 93 da 

Constituição Federal. 

Com base no direito de petição a Requerente formula a presente 

manifestação com a finalidade de provar no curso desta peça que não há 

razões de fato ou de direito para a instauração de processo administrativo de 

inadimplência vez que a Requerente não se encontra em situação de 

inadimplência contratual, afastando-se consequentemente, a qualquer 

penalidade, principalmente a declaração de caducidade do contrato, 

provocando ainda, uma revisão desta notificação de forma fundamentada. 

Cumpre destacar que, que conforme será provado a presente 

notificação padece de vícios insanáveis, e uma eventual decisão de 

instauração de processo administrativo de inadimplência, esbarra na ausência 

de fundamentos legais e de fato que são exigidos pelo art. 93 da Constituição 

Federal, o qual diz: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 

princípios: 

3PIETRO. Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 20eci. São Paulo: Editora Atlas, 2007, 
p. 676, detacou-se. 
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X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e d 

sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria 

absoluta de seus membros: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 

45, de 2004) 

Marçal Justen Filho corrobora o posicionamento de que a 

Administração Pública deve fundamentar suas decisões,  nos seguintes 

termos: 

Não se admite que a decisão administrativa, em qualquer grau, faça-

se imotivadamente ou mediante simples invocação à conveniência  

administrativa. Os princípios do art. 37, caput, somados aos do art. 5°, 

inc. LV, ambos da CF/88, exigem que as decisões sejam motivadas, com 

indicação específica dos fundamentos pelos quais a Administração rejeita 

um determinado pleito do particular. Afinal, não teriam eficácia as regras 

constitucionais quando a Administração pudesse decidir de modo não 

fundamentado e não motivado. De pouco serviria garantir o direito de 

recurso, quando a Administração não estivesse vinculada a respeitar seus 

termos para decidir.' 

A obrigatoriedade da motivação das decisões decorre justamente do 

poder/dever da Administração Pública rever seus atos. Dessa forma, atos que 

padeçam de ilegalidades como a presente notificação devem ser 

invalidados. 

Isso porque a Administração Pública tem o dever de anular atos 

ilegais, conforme: 

Anulação, que alguns preferem chamar de invalidação é o desfazimento 

do ato administrativo por razões de ilegalidade. (...) Para nós, a 

Administração tem, em regra, o dever de anular os atos ilegais, sob 

pena de cair por terra o princípio da legalidade. 5  

A declaração de nulidade dos próprios atos pela Administração 

Pública foi objeto das seguintes súmulas do Supremo Tribunal Federal: 

MARÇAL. Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11° ed. São Paulo: 
Dialética. 2005, pag.642, destacou-se. 

PIETRO. Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo 20ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 219. 
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Súmula 346. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR 

NULIDADE DOS SEUS PRÓPRIOS ATOS. 

Súmula 473. A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS 

ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, 

PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, 

POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, 

RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM 

TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL. 

Por todo o explanado, conclui-se que a Administração Pública tem o 

poder/dever de anular seus próprios atos quando estes sejam ilegais, impondo-

se a anulação e arquivamento da presente notificação por ausência de 

fundamentos de fato ou de direito, conforme se passará a demonstrar. 

11.11. DA AUSÊNCIA DE DECISÃO. DA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Não fosse o suficiente, a Administração Pública violou frontalmente o 

art. 93, IX da Constituição Federal, o qual estipula que quando houver o  

exercício do direito de petição,  o qual foi feito no final do ano passado por 

ocasião da notificação de ofício 327/2018, deve ser proferida decisão 

fundamentada sobre a questão. 

Observe-se a norma do art. 93 da Constituição Federal: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 

princípios: 

IX todos os julgamentos dos orgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade podendo a 

lei limitar a presença. ern determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes. em casos nos quais a preservação do 
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direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 

público à informação; 

Essa norma impõe a obrigatoriedade de que a decisão seja 

suficientemente fundamentada, em fatos, provas e na lei. 

Assim, a ausência de análise da petição aos órgãos públicos com 

prolação de decisão fundamentada, conforme art. 93 IX da CF, impede a 

reiteração da notificação. 

Diante disso, impõe-se a análise fundamentada das questões 

levadas à Administração Pública com a suspensão de qualquer ato nestes 

autos até a prolação da decisão em relação ã impugnação do ofício 327/2017, 

sob pena de violação ao art. 93 da CF, do princípio da ampla defesa, do devido 

processo legal. 

11.111. DA PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DO CUMPRIMENTO 

DO CONTRATO 

A Administração Pública alega que houve o descumprimento de 

diversos itens do Contrato de Concessão de Serviço Público n° 01/2013 

relativos à prestação de serviços e à frota de veículos, os quais passa-se a 

analisar. 

A notificação ora questionada traz como descumpridas as cláusulas 

contratuais abaixo: 

CLAUSULA CONTRATUTAL 1.3.3 — Padronização da frota conforme 

projeto a ser apresentado a SEMOB e por ela aprovado de acordo com as 

especificações e cronogramas constantes no edital e seus anexos: 

(...) Dos veículos que atualmente operam, dez completam este ano a idade 

máxima permitida e 01 extrapolou a idade máxima por carro. 

Repetida no item 14.2 conforme: 



CLAUSULA CONTRATUTAL 14.2 — Caracteristicas da frota de veículos 

para implantação da operação deverão corresponder a indicada na 

proposta técnica da concessionário e ao projeto básico anexo I do edital 

E no anexo: 

ANEXO 01 — PROJETO BASICO SEÇÃO 03 — Especificação da frota 

Cumpre esclarecer que, originalmente o edital em seu Anexo I prévia 

uma frota de 72 carros, com oito carros reserva, perfazendo o total de 80 

carros. Como a Requerente opera com 89 (oitenta e nove) carros, ou seja, 10 

carros a mais do que o contratado, não pode ser considerada inadimplente pelo 

fato de que 10 carros seus completarão a idade máxima este ano vez que • 

	

	
estes dez veículos estão fora do contrato original. Ademais, estes veículos 

estão em boas condições, podendo trafegar normalmente e cumprindo suas 

funções. 

No tocante ao veículo 8053, com idade de 12 anos, a Requerente 

informa que o substituiu. 

Não fosse o suficiente; a Requerente informa que de acordo com o 

plano de negócios anexo (anexo III), está se reestruturando em conformidade 

ao plano de recuperação judicial, com a finalidade de renovar sua frota, o que 

não foi plenamente possível em decorrência do desequilíbrio do contrato 

ocasionado em anos anteriores. 

• Diante disso, não merece prosperar qualquer procedimento em 

desfavor da Requerente. 

Em relação à prestação de serviços, a notificação traz como 

descumprido o 1.3.4 e anexo 01, seção 05, os quais dispõem: 

CLAUSULA CONTRATUAL 1.3.4 — Manutenção, remoção, guarda e 

conservação, com uso da melhor técnica, dos veículos que integram a 

frota utilizada na operação do serviço e dos demais equipamentos: 

Reiterado no anexo 01: 

ANEXO 01 — PROJETO BASICO SEÇÃO 05 — Plano de operação 



A alegação de descumprimento destas cláusulas contratuais não 

merece prosperar vez que a Requerente tem cumprido fielmente o exigido no 

Edital, e realizado viagens em índice superior ao previsto no edital. Toma-se 

como exemplo, o período de janeiro a novembro de 2017, no qual foram 

programadas 251.562,75 viagens, com a concretização de 98,1% das viagens 

programadas, dentro do estabelecido em edital. 

Faz-se necessário destacar que, pelo contrato de concessão a 

Requerente está obrigada a manter um percentual de 98% das viagens no 

horário, conforme: 

CLAUSULA CONTRATUAL 2.1.4 — Cumprimento e horário igual ou 

01, 	 superior a 98% do quadro de horários especificados 

Ora, corno a Requerente tem mantido seu índice de cumprimento 

das viagens acima de 98% não pode ser considerada inadimplente. 

Em relação a fatos pontuais, apontados na notificação como 

originários de reclamações ou denúncias dos usuários, a Requerente informa 

que como essas reclamações não se encontram anexadas à notificação ou 

sequer tem seu conteúdo descrito neste ato administrativo se encontra tolhida 

em seu direito de defesa vez que não lhe foi dado conhecimento dos fatos, não 

podendo esclarecê-los ou corrigi-los, em flagrante infringência ao art. 5° da LV 

da Constituição Federal, o que impede qualquer aplicação de penalidade em 

observância ao art. 93, X da Constituição Federal. 

De acordo com a notificação, a cláusula contratual 1.3.7 foi 

descumprida, nos termos abaixo: 

CLAUSULA CONTRATUAL 1.3.7 — Execução e manutenção de 

programas de aprimoramento dos processos utilizados nas diversas 

atividades modernização tecnológica, visando sempre a qualidade do 

serviço de transporte prestado: 

Ao contrário do que é meramente alegado na notificação, a 

Requerente tem operado segundo as especificações do sistema GPS, 

atualizando todas as informações relativas as linhas: 



A Requerente está trabalhando no serviço de GPS com O 

operadores durante todo o período de operação dos veículos (05:00 até 00:00), 

diariamente, a fim de manter uma alta qualidade nas informações. Importante 

destacar que, toda a troca efetuada é realizada no sistema. 

Em relação a esse ponto, tem-se que não há descrição detalhada 

dos supostos fatos que foram considerados como inadimplidos vez que não há 

relatórios ou outros documentos sobre isso anexos à notificação, o que causa 

um cerceamento no direito de defesa da Requerente vez que não lhe foi dado 

conhecimento dos fatos, não podendo esclarecê-los ou corrigi-los, em flagrante 

infringõncia ao art. 5° da LV da Constituição Federal, o que impede qualquer • 	aplicação de penalidade em observãncia ao art. 93, X da Constituição Federal. 

A Requerente foi notificada pelo descumprimento da cláusula 

contratual 1.4 e anexo 01, seção 04, a qual tem o seguinte teor: 

CLAUSULA CONTRATUAL 1.4 — Apresentação do plano de metas: 1.4.1 

— Introdução na operação de veículos com baixa; 1.4.2 — introdução de 

veículos que atendam a pesSoas com deficiência ou mobilidade reduzida —

1.4.3 — aperfeiçoamento da qualidade do serviço prestado e do 

atendimento ao público em geral pela obtenção e manutenção de 

certificações de qualidade e programa reconhecidos ou indicados pelo 

município: 

01, 	 E Anexo I: 

ANEXO 01 — PROJETO BÁSICO SEÇÃO 04— Acessibilidade 

A Requerente informa que já adaptou grande parte de sua frota, 

contando somente com 19% (dezenove por cento de sua frota sem adaptação), 

considerando o total da frota de 89 carros. Ao se considerar que, a frota exigida 

no edital era de 79 carros, somente 7 veículos estão sem as devidas 

adaptações. 

Importante destacar que, a Requerente conforme consta em seu 

plano de negócios e em seu plano de recuperação judicial fará a renovação de 

10 
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‘‘ sua frota para que todos os veículos tenham idade média dentro do contrat 

bem como, cumpram as especificações do Decreto Federal n° 5. 296/2004. 

Ademais, como o processo de acessibilidade e adaptações é um 

processo oneroso e que demanda tempo, os tribunais têm entendido que o 

prazo fixado no Decreto n°  5.296/2004 é exíguo não contemplando tempo hábil 

para todas as modificações necessárias, nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE ACESSIBILIDADE PLENA 

AOS DEFICIENTES, PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA E 

IDOSAS NOS EDIFÍCIOS ONDE OCORRA VOTAÇÃO ELEITORAL NOS 

ANOS DE 2014 E 2016. EXECUÇÃO DE OBRAS E PROVIDÊNCIAS EM 

CURTO PRAZO. INCABIMENTO. PERDA DO OBJETO PARA O ANO DE 

2014. I - Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação civil 

pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar, solidariamente, à UNIÃO e ao Estado de 

Sergipe (em relação aos edifícios públicos estaduais); e, também 

solidariamente, à UNIÃO, e ao Município de Carmópolis/SE (em relação 

aos edifícios públicos municipais), que assegurassem nas eleições de 

2014 e nas próximas eleições de 2016, projetos, obras e serviços 

tendentes a assegurar a toda e qualquer pessoa com deficiência, com 

mobilidade reduzida, idosa ou que necessite de atenção especial (devido a 

sua condição específica) a exercer o direito de votar em local com 

acessibilidade plena. II - Há de se reconhecer que o acontecimento das 

eleições de 2014 ocasionou a perda parcial do objeto de tutela 

antecipatória, permanecendo o pedido em relação às eleições de 2016. III -

Apesar de os prédios públicos apontados como inadequados pertencerem 

em sua maioria aos entes públicos estaduais e municipais, remanesce o 

interesse da União, pelo menos de início, para figurar na lide, pois o objeto 

da ação envolve principalmente a garantia do exercício do direito ao voto e 

a efetividade do processo eleitoral, o que justifica o emprego de verbas 

federais em execução direta ou repasse às demais esferas envolvidas. IV -

É de suma importância o tratamento dado pela Constituição Federal (art, 

227, parágrafo 2°. CF) e por diversas leis ordinárias e normas (Lei 

10.098/2000, Decreto 5.29612004, Resolução 23.381/2012 TSE) para a 

proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, dos 
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idosos e das gestantes, sendo notórias as dificuldades enfrentadas por 

elas para o desempenho de simples atividades do cotidiano, como andar 

pelas calçadas ou se utilizar do transporte público. V - A acessibilidade aos 

locais de votação por pessoas portadoras das mais diversas limitações e 

deficiências deve ser encarada como de relevante importância, pois busca 

garantir a elas o exercício da cidadania. Entretanto, a implementação de  

medidas que visam a melhorar o acesso e a mobilidade nos locais de  

votação deve ser precedida de um melhor planejamento, com estudos  

detalhados e especificos.sobre as reais necessidades das referidas  

pessoas portadoras de limitações, e em função de cada localidade,  

devendo ser fixado prazo razoável para tanto. VI - Agravo de 

instrumento parcialmente provido, apenas para manter a suspensão dos 

efeitos da decisão agravada. (TRF5, AG 08040532420144050000, 4a T., 

Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho) 

Assim, deve haver uma flexibilização do prazo para a adaptação do 

total da frota, isso porque, o prazo foi considerado exíguo pelos tribunais 

pátrios, além disso, a Requerente demonstra sua boa-fé e está tomando 

providências para a modificação de seus veículos. 

Contudo, a adequação de todos os veículos gera um alto custo para 

a Requerente, os quais oneram mais o contrato e agravam o desequilíbrio 

contratual já existente, por isso, é que as adaptações têm sido feitas 

gradativamente até para que não se onere ainda mais a própria Administração 

Pública. 

Além disso, torna-se importante destacar que, menos de 24% da 

população brasileira sofre de alguma deficiência segundo dos do IBGE6. A 

comparação desse percentual de pessoas com necessidades especiais com o 

número de ônibus adaptados, da frota da Requerente, para atender essa 

parcela da população demonstra que é plenamente satisfatória a frota 

adaptada em circulação. 

' Quase 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. De 
acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 45 
milhões 	de 	Pessoas 	com 	Deficiência 	(PCDs). 	http://www.brasil.gov.bdeconomi  -e 
emprego/2016/09/cresce-numero-de-pessoas-com-defidencia-no-mercado-de-trabalho-formal 
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Ademais, como mecida "emergencial" a Requerente distribuiu os 

carros adaptados em todas as suas linhas de forma que cada linha opere com 

ao menos um carro com acessibilidade. 

Neste ponto, a Administração Pública deve atuar de forma 

colaborativa com a Requerente e fornecer os dados com o número de usuários 

que necessitam de atendimento especial e a concentração desses usuários por 

linha a fim de que se tome as providências necessárias, e, sob pena de se 

caracterizar um cerceamento no direito de defesa da Requerente, em flagrante 

infringência ao art. 5° da LV da Constituição Federal, o que impede qualquer 

aplicação de penalidade em observância ao art. 93, X da Constituição Federal. 

Cumpre ainda esclarecer que, em relação a notificação 005/2017, 

datada de 11 de outubro de 2017, a Requerente está regularizando todos os 

tacógrafos e CRLV de todos os veículos. 

De qualquer forma, reitera-se que, a Requerente conforme consta 

em seu plano de negócios e em seu plano de recuperação judicial fará a 

renovação de sua frota para que todos os veículos tenham idade média dentro 

do contrato, bem como, cumpram as especificações do Decreto Federal n° 5. 

296/2004. 

A notificação traz a suposta, irregularidade cadastral de 14 veículos, 

os quais serão desconsiderados para • efeito da cláusula do Contrato de 

Concessão que obriga a Requerente a dispor de oitenta carros, nos seguintes 

termos: 

CLAUSULA CONTRATUAL 1.5.1.1 — O objeto deste contrato 

compreende, inicialmente, um total de 80 veículos. 

O edital em seu Anexo I prévia uma frota de 72 carros, com oito 

carros reserva, perfazendo o total de 80 carros. Como a Requerente opera com 

89 (oitenta e nove) carros, ou seja, 10 carros a mais do que o contratado, não 

pode ser considerada inadimpiente pelo fato de que 10 carros seus 

completarão a idade máxima este ano vez que estes dez veículos estão fora do 
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contrato original. Ademais, estes veículos estão em boas condições, podend 

trafegar normalmente e cumprindo suas funções. 

Ao contrário do que a notificação afirma não há obrigatoriedade  

de acréscimo de frota com a incorporação de novos veículos sem a  

exclusão dos mais velhos, salvo se houver um aditivo contratual com o  

aumento da frota e uma contrapartida em remuneração pela  

Administração Pública, caso contrário essa exigência ilegal somente  

agravará o desequilíbrio econômico deste contrato.' 

' O edital trazia a necessidade de 72 veículos em operação com mais 10% de carros reserva, 
totalizando, 80 carros, não havendo como incorporar veículos novos sem a retirada de veículos 
usados. Cumpre esclarecer que, o processo licitatório — ainda que de concessão - se destina à 
contratação mais vantajosa para a Administração Pública, para tanto se rege pelos princípios 
da legalidade, da moralidade, da igualdade e da probidade administrativa conforme art. 3° da 
Lei n° 8.666/1993. Essa norma tem o seguinte teor: Art. 3° A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação 
dada pela Lei n° 12.349, de 2010) Um dos princípios que se extrai da norma do art. 3° da Lei n° 
8.666/1993, vinculação ao instrumento convocatório, reforçado no art. 41 do mesmo diploma 
legal. Essa norma tem o seguinte teor: Art. 41. A Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. A respeito dessa norma 
a doutrina tece os seguintes comentários: 8) Esgotamento da Discricionariedade: Vinculação 
ao Instrumento Convocatório. Impõe-se, assim, a objetivação da decisão e da escolha do 
administrador. Isso significa que a Lei impõe que a seleção do contratante e a definição do 
próprio "contrato" sejam retiradas do plano das meras cogitações pessoais e particulares do 
agente administrativo que exercita a função de julgar as propostas. 
Do trecho acima, depreende-se que não cabe em processo licitatório atos discricionários. 
Assim, um ato discricionário praticado pela Administração Pública dentro do processo licitatório 
é ilegal e inconstitucional, art. 3° da Lei n° 8.666/1993 e art. 37 da C. F . 
Dessa forma, a Administração Pública não pode alterar o Contrato unilateralmente em flagrante 
afrontamento do edital, salvo nos casos do art. 65 da Lei n° 8.666/1993, que diz: Art. 65. Os 
contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do 
projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
§ 1° 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
Neste ponto, a Administração Pública pretende contratar mais do que licitou sem a 
devida contrapartida. Assim, a alegação de descumprimento desta cláusula passa pela 
análise de sua validade e da necessidade de sua eficácia desde o início. O que se quer 
dizer com isto é que a Administração Pública está em mora com a Requerente vez que 
causou um desequilíbrio por aumentar a quantidade contratada sem a devida 
remuneração. 
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Não fosse o suficiente, a Requerente está promovendo 

regularização dos 14 novos veículos introduaidos, dos quais 6 veículos já foram 

regularizados. 

Ademais, conforme a própria notificação informa a Requerente não 

está inadimplente quanto à regularização desses veículos vez que ainda está 

no prazo para a regularização, o que torna ilógica esta parte da notificação, 

impedindo-se qualquer ato sancionador por parte da Administração Pública por 

esses fatos. 

Outra suposta irregularidade que ensejou a notificação foi a posta na 

cláusula: 

1.5.2 - A concessionária obriga-se a regularidade, continuidade, eficiência 

e segurança; atualidade e perfeiçoamento do sistema, nas condições de 

sua proposta, mesmo após quaisquer modificações com o objetivo de 

adequar o lote de veicules: 

Reiterada ao final da notificação no seguinte trecho: 

CLAUSULA CONTRATUAL 14.3 - todos os veículos deverão apresentar 

laudo de vistoria emitido pela SEIV10B, antes do inicio de cada etapa de 

operação, com o objetivo de comprovar sua adequação aos elementetos 

de sua proposta e as exigências do edital 

Informa-se que, os veículos que estão sendo colocados no sistema 

estão dentro de todas as exigências, os veículos estão sendo adaptados para 

apresentar degrau adicional na porta dianteira, itinerário traseiro e sensor de ré. 

Para que cada veículo entre em conformidade ao edital será necessário o valor 

de aproximadamente R$ 3.000,00, sendo inviável o emprego destes recursos 

no atual contexto de desequilíbrio do contrato. 

Como forma de otimizar 'OS recursos, a Requerente optou por 

substituir os carros sem ás adaptações por modelos mais novos já adequados 

às exigências técnicas, conforme tatos em anexo,, de acordo com o que consta 

em seu plano de negócios e em seu plano de recuperação judicial será feita a 

renovação da frota para que todos os veículos atendam integralmente o 
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contrato, só não o fez até o momento em razão da grande defasagem da tar 

gerada na gestão anterior que causo enormes prejuízos. Contudo, por meio da 

recuperação judicial a Requerente "amortizará" esses prejuízos, viabilizando 

sua reestruturação e retomada das suas operações normalmente. 

A notificação alega que houve descumprimento do índice de horários 

das viagens: 

CLAUSULA CONTRATUAL 2.1.4 — Cumprimento e horário igual ou 

superior a 98% do quadro de horários especificados 

no período de janeiro a junho de2017, a concessionária foi objeto de 2.726 

autuações, dentre as quais cerca de 89% são de viagens não realizadas, 

por ausência de veículo e/ou descumprimento de ordens de serviço. Além 

disso, há autuações no mesmo sentido efetuadas em anos anteriores, 

especialmente em 2015. 

Em janeiro de 2017 a concessionária foi comunicada do descumprimento 

desta obrigação, comprometendo a regulariza-la em 180 dias, conforme 

TAC. 

Essa alegação não merece subsistir vez que a Requerente tem 

cumprido fielmente o exigido no Edital, e realizado viagens em índice  

superior ao previsto no edital.  Toma-se como exemplo, o período de janeiro 

a novembro de 2017, no qual foram programadas 251.562,75 viagens, com a  

concretização de 98,1% das viagens programadas, dentro do estabelecido  

em edital.  

Nesse contexto, faz-se imperioso que a Administração Pública 

forneça os dados que serviram como base de cálculo para o percentual de 89% 

das viagens, sob pena de se caracterizar um cerceamento no direito de defesa 

da Requerente, em flagrante infringência ao art. 5° da LV da Constituição 

Federal, o que impede qualquer aplicação de penalidade em observãncia ao 

art. 93, X da Constituição Federal. 

A notificação traz como descumprida a seguinte cláusula: 
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CLAUSULA 2.13 — Implantação das diretrizes constantes na seção 07 

anexo I — projeto básico, nas condições técnicas e prazos ali fixados. 

Em relação a implantação do sistema integrado de transporte, 

informa-se que desde o mês de setembro de 2014, o sistema encontra-se 

totalmente integrado entre as operadoras e linhas. Prova da total integração do 

sistema, é que, no mês de setembro de 2017, foram feitas alterações em linhas 

a fim de maximizar a integração nos finais de semana. 

No tocante à nova rede de transporte coletivo, é necessário fazer 

uma pesquisa operacional com as duas operadoras o que terá um custo 

aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o que é depende do 

reequilíbrio do contrato. 

Como essa questão está diretamente ligada ao sistema de 

transporte municipal, a Requerente requer informações quanto à tomada das 

medidas pela Concessionária do Lote 02, sob pena de quebra do princípio da 

imparcialidade inserto no art. 37 da Constituição Federal. 

Além disso, é extremamente necessário fazer a licitação do 

transporte complementar definindo-so às linhas que serão licitadas para que a 

Requerente paralelamente possa alocar os seus recursos nas linhas que 

demandam mais. 

1111 	 Outro ponto trazido pela notificação são os créditos da outorga, 

conforme: 

CLAUSULA CONTRATUAL • 	— incumbe a concessionária o 

pagamento do valor de R$ 37.000.000,00, a ser pago em 12 parcelas 

iguais, sendo a primeira efetuada no ato da assinatura do contrato; 

Em relação.  ao  crédito dá outorga, tem-se que foi realizado o 

pagamento de uma parte, outra parte ainda não é exigível vez que o prazo para 

pagamento foi prorrogado em razão do desequilíbrio econômico e as parcelas 

vencidas estão em discussão judicial, esfera na qual a Requerente pretende 

exercer seu direito de defesa. 
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Cumpre esclarecer que, não é licito à Administração Pública 

sancionar a Requerente em razão de créditos que estão na esfera judicial 

pendentes de decisão judicial, a qual poderá ser favorável a Requerente, sob 

pena de concomitãncia de decisões divergentes sobre o mesmo fato. Ora, a 

Administração Pública ao encaminhar esses valores para execução fiscal 

retirou esses fatos da sua esfera de decisão, não podendo invocá-los como 

motivo para sanção sob pena de lesão ao art. 93 dá °instituição Federal. 

A notificação trata, ainda, da renovação da garantia, nos termos: 

i 

CLAUSULA CONTRATUAL 6.1.2 — A concessionária devera prestar a 

garantia previa do contrato, correspondente a 200.000,00 em uma das 

modalidades, previstas no art 56 § ida lei 8666/93. 

A impossibilidade da Requerente dispor da quantia mencionada para 

a renovação da garantia do contrato decorre do desequilíbrio econômico 

financeiro caracterizando-se o denominado fato da administração, o que 

impossibilita a exigência desta cláusula enquanto o equilíbrio não for 

reestabelecido. 

A notificação traz a questão do licenciamento dos veículos, nos 

termos abaixo: 

CLAUSULA CONTRATUAL 6.3 — Os veículos vinculados a operação 

411 	 deverão ser licenciados no municipio de vitória da conquista 

Essa cláusula está sendo cumprida gradativamente vez que os 

veículos estão sendo transferidos para o Município de Vitória Da Conquista. 

Contudo, a ausência deste licenciamento nesta municipalidade não impede o 

correto funcionamento do sistema e não gera qualquer prejuízo ao erário 

municipal, sendo uma mera irregularidade formai que está sendo sanada. 

Desta forma, neste ponto a. notificação também não deve ser 

mantida em razão do princípio da insignificância. 

18 



Outro ponto que não merece ser acolhido, é a questão da supos a 

ausência de instalação e mantn,•,-, ':(Á'ï.:,  dos abrigos trazida na cláusula 6.4, nos 

seguintes moldes: 

CLAUSULA CONTRATUAL 6.4 A concessionária fica obrigada a manter 

os abrigos que instalou em perfeitas condições de funcionamento, devendo 

arcar com os custos de Manutenção/substituição dos equipamentos nos 

prazo de 10 dias após a notificação, 

Repetidos no item 14.'i da notificação: 

CLAUSULA CONTRATUAL 14.1 - etapa 1 - disponililizar e instalar 100 

411, 	 abrigos - 50 por lote de veículos e serviços, conforme projeto fornecido 

Reiterado no Anexo 01: 

ANEXO 01 - PROJETO 3ASiC0 SEÇÃO 08 - Abrigos 

Ao contrário do consignado na notificação todos os abrigos foram 

devidamente instalados e a Requerente está fazendo a devida manutenção, 

conforme anexos (anexo V da notificação ofício 327/2017). Dessa forma, a 

notificação não prevalece neste ponto, 

A notificação traz como descumpridas as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.28 manter a boa situação econômico 

financeira, prestando comas reiguriamente ao poder publico, conforme 

determinado em contrair, 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.3 - comprovara manutenção das condições 

de habilitação 

CLAUSULA CONTRATUAL 	manter atualizados documentos de 

regularidade. relativos a. NSS, ,.FGTS fazendas nacional estadual e 

municipal 

CLAUSULA 8.28 Manter a oca. situação econômico financeira, prestando 

as contas regularmente ae poder Publico. 

wyk 
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Como é de conhecimerilo desta municipalidade a Requerente est' 

em processo de Recuperação 	o que dispensa a apresentação de 

certidões de regularidade fiscal/FGTS. Ora, a crise econômico financeira foi 

justamente o que ensejou o pedido de recuperação judicial dessa forma seria 

contraditório exigira apresentação de certidões. 

O Superior. Tribunal de Justiça já afastou a. necessidade de 

apresentação de certidão de regularidade fiscal para a participação em 

processos licitatórios por empresas em recuperação judicial, conforme: 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA 

PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL 

ADMITIDO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. NECESSIDADE DE EMPRESA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTAR CERTIDÃO PREVISTA 

NO ART. 31, II, DA LEI 8.666/93. QUESTÃO INÉDITA. ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. RENDA TOTALMENTE OBTIDA POR CONTRATOS 

COM ENTES PÚBLICOS. -..PERICULUM IN MORA INVERSO 

EVIDENCIADO. QUESTÃO INÉDITA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES. DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. LIMINAR CASSADA. EXTINÇÃO DA MEDIDA 

CAUTELAR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (...) 7. O periculum in mora 

não foi demonstrado, pois o agravado não foi capaz de demonstrar o 

perecimento de seu direito. Aliás, ao contrário, visualiza-se na espécie, 

possível ocorrência de periculum in mora inverso, pois, tendo a agravante  

focado sua atividade empresarial em contratos com os entes  

públicos constituindo-se em 100 % de sua fonte de receitas, a  

subsistência da liminar enttela poderá comprometer a sua existência.  

8. Agravo regimental _provido cassando a liminar anteriormente  

deferida e julgando extinta,  sem julgamento de mérito, a presente  

Medida Cautelar.  (STJ, AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Rei. p/ Acórdão Ministro.  Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 18/1212014, DJe 19/12/2014). 

Por todo o exposto, e. corno a Recuperação Judicial é um 

procedimento licito destinado a viabilizar empresas brasileiras não é lícito a 

ú ' 
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esta Administração Pública peneüzar 	Requerente por ter recorrido a um 

procedimento legal para se mar 	) mercado e se reestruturar. 

A notificação é falaciosa aa entender que a Requerente descumpre 

a cláusula 8.5, nos seguinteS termos: 

CLAUSULA CONTRATUAL:. 3.5 — garantir o padrão do serviço adequado 

Diversamente do que afirma a notificação, sem respaldo em dados e 

provas, a Requerente tem mantido aeficiência do serviço prestado como prova 

pelos índices de viagens cumpridas, pela execuçãq de todos os abrigos e 

demais requisitos. Corno exemplo. cita-se que no mês de novembro 2017, a 

Requerente teve um índice de 99,2% de eficiência, desmentindo assim os 

números trazidos pela notificação, conforme quadro em anexo (anexo VI - da 

notificação ofício 327/2017). 

A presente notificação se utiliza de alguns artifícios dentre os quais a 

mera reiteração de itens semelhantes, conforme: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.6 — dispor e manter frota, equipamentos, 

acessbrios, recursos humanos e materiais, de modo a permitir a perfeita 

execução doá serviços, nos termos deste contrato, do edital e seus anexos 

e a sua proposta técnica. 

Como dito, a. Requerente.. está. em processo de reorganização 

operacional de maneira a corrigir,  eventuais falhas e melhorar a execução de 

seus serviços. Ainda assim, seusHndices _de realização de viagens e de 

cumprimento de-horários estão acini dos exigidos pelo edital. 

Reitera-se que. a Requerente, de acordo com o plano de negócios 

anexo, está se reestruturande err, conformidade ao plano de recuperação 

judicial, com a finalidade de renovar sua frota:  o que não foi plenamente 

possível em decorrência do desequilíbrio do, contrato' ocasionado em anos 

anteriores. Entretanto, o veículo apt-Q. oi substituído e os demais serão 

substituídos gradualmente. 



Em relação à garagem 	notificação entendeu que o imóvel n 

cumpre as especificações técnicas: 

CLAUSULA CONTRATUAL 83 -- dispor de garagem que atenda a todos 

os requisitos legais e permita a perfeita execução dos serviços 

E item: 

ANEXO 01 —;PROJETOBASICO SEÇÃO 02 — GARAGEM 

De forma diversa, do que entendeu o ato administrativo, a garagem 

atende a todas as especificaçoes. Torna-se oportuno destacar que, em 

setembro, foram executadas mais 03 valas para manutenção dos veículos, 

para melhorar o serviço preventivo de manutenção. (conforme anexo VII— fotos 

da notificação ofício 327/2017) ). 

Não assiste razão à notificação no seguinte ponto, também: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.9 — executar serviços, programas de gestão 

e treinamento aos sues empregados, conforme metodologia proposta; 

Isso porque, a Requerente dispõe a parceria com o SESI/SENAT 

para oferecimento de cursos de aperfeiçoamento, aos quais os empregados 

são submetidos com frequência, conforme declarações em anexo (anexo VIII -

da notificação ofício 327/2017). 

Outro ponto em que a notificação peca è no abaixo transcrito: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.10 Manter a SEMOB informada sobre toda 

e qualquer ocorrência não rotineira 

Não há inadimplência ern relação a esta cláusula vez que foi 

solicitado a SEMOB a retirada dos cobradores da linha R17 e a retirada dos 

horários de reforço'que tinha mais a necessidade, devido ao grande número de 

vans que estão circulando na cidade (conforme anexo IX — fotos — vans - da 

notificação ofício 327/2017). 
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A notificação afirma 	a Requerente descumpre a cláusula 8.11 

que diz: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.11 — elaborar e implementar esquemas de 

atendimento as situações de emergência, mantendo disponíveis, para 

tanto recursos humanos e material 

A Requerente está em perfeita sintonia com as exigências desta 

cláusula vez que dispõe de 03 veículos reservas (01 no terminal da Vila 

Serrana, 01 no Terminal da UESB e 01 rio terminal do centro) para devidas 

trocas em caso de emergência. 

Em relação às informações aos usuários a notificação 

desarrazoadamente diz que houve descurnprimento da cláusula 8.12 que 

estipula: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.12 — Divulgar adequadamente ao publico 

em geral e aos usuários em particular a adoção de esquemas especiais de 

circulação quando da ocorrência de situações excepcionais ou quando 

ocorrerem alterações nas características operacionais dos serviços. 

A Requerente possui um sistema de informação aos usuários e ao 

público em geral de disponibilização de noticias acerca de alterações nos 

serviços, efetuando a divulgação por.  meio do wattsapp,. pelo site' da empresa 

(www.vitoriavca.com.br), atravep de panfletagem no terminal e dentro dos 

veículos, inclusive no pite da. :prefeitura municipal e na associação das 

empresas de Onibus do Município de Vitória da Conquista. 

A notificação afirma que neoiferam cumpridas as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA CONTRATUAL E:,17 ?orne.cer ao poder concedente todos e 

quaisquer documentos e informações pertinentes ao objeto da concessão, 

permitindo inclusive a reallzaçãoõe auditorias; 
.• 	.t  • 	. 	 . 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.26 — Manter em dia inventário, os registros 

de bens vinculados a concessão e manter regurlarmente escriturados os 
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seus livros contábeis e orpanizadoS em arquivos, documentos e anotaçõe 

de forma a possibilitar a ;spene,ao: 

A Requerente forneceu todos os documentos que lhe foram 

solicitados. Em uma situação pontual, no momento da exigência por esta 

municipalidade do balanço patrimonial, este doçumento ainda não estava 

pronto, porém logo após a solicitação foi enviado para a SEMOB para a 

apreciação. Toda 'a dOcumentacão dentábil necessária á provar bens e direitos 

foi fornecida dentro das exigências legais. 

A notificação se torna urna `vez mais repetitiva ao afirmar que foi 

descumprida a seguinte exigência. 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.20 — Atender e fazer atender de forma 

adequada os usuários ao serviço: 

Reitera-se que, a Requerente presta os serviços e informações aos 

usuários de forma satisfatória, cumprindo o edital. Como exemplo, cita-se o 

período de janeiro a novembro de 2017, no qual foram programadas 

251.562,75 viagens, sendo realizadas 98,1% das viagens programadas, dentro 

do estabelecido em edital. 	• 

Ao contrário do que a notificação alega — com base em meras 

presunções — a Requerente cumpre exaustivamente a cláusula 8.27 que diz: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.27 - Cumprir e fazer cumprir normas do 

serviço, em especial as operacionais e de arrecadação, bem como 

clausulas contratuais: 

Faz-se necessário destacar que todos os procedimentos e normas 

relativas ao serviço são cumpridas, especialmente as referentes à arrecadação. 

Neste ponto, faz7se necessário que a Administração Pública forneça 

os dados mais específicos se julgar tal cláusula descumprida, sob pena de se 

caracterizar um cerceamento no direito de defesa da Requerente, em flagrante 

infringência ao art. 5° da LV da Constituição Federal, o que impede qualquer 

aplicação de penalidade em observância ao art. 93, X da Constituição Feder 
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Não merece atenção 	a;sdação de inexecução das cláusulas a 

seguir: 

CLAUSULA 8.29 — preme:ver a atualização tecnológica dos meio 

empregados na execução dos serviços delegados, buscando, 

principalmente, formas de preservação do meio ambiente e aumento do 

conforto e segurança do usuário: 

CLAUSULA CONTRATUAL 8.30 — Garantir a segurança e integridade 

física dos usuários, bern como a acessibilidade, principalmente a idosos e 

pessoas com restrição chs mobilidade 

Reitera-se que, a Requerente, de acordo com o plano de negócios 

anexo, está se reestruturando cru conformidade ao plano de recuperação 

judiciai, com a finalidade de renovar sua frota, promover a implementação de 

melhorias tecnológicas, o que não foi plenamente possível em decorrência do 

desequilíbrio do contrato ocasionado em anos anteriores. Além disso, está 

revisando suas políticas de meio ambiente e segurança. 

A notificação traz:  novamente exigências em relação à 

documentação dos veículos, conforme: 

CLAUSULA CONTRATUAL 14.4.1 — Quando os veículos forem de 

propriedade da concessionária deverá juntar copia autenticada dos 

respectivos CRLV e copia da ricÀa !iscai de aquisição 

CLAUSULA CONTRATUAL 94.4.2 — Quando os veículos não forem de 

propriedade da concessionária deverá juntar copia autenticada dos 

respectivos CRLV bem come os instrumentos legais que demostrem a que 

titulo obteve a posse dos iyieiçoios com•  firma reconhecida em competente 

cartório de notas 

Reitera-selque, á' .R.eqt.,;-irelnta possuii 89 Veículos cadastrados, todos 

estão com CI_RV regiilw e 'alcuns -tern contrata de comodato, e está em 

processó de reguláriáção•doS.  14friOVbS'4eicolos introduzidos no sistema, dos 

quais 6 veículos já foram emplacamos no município. . 	, 

25 



Quanto ao suposto descurnprirnento 14.5.1 sobre a ausência d 

entrega de documentos relativos á comprovação de que a Requerente seria a 

proprietária do imóvel, não há justificativa essa inadimplência vez que a 

cláusula somente obriga a entrega de documentos se a empresa for a 

proprietária do imóvel, .o que não se configura no caso vez que a Requerente é 

locatária do imóvel. 

Dessa forma, não assiste razão à notificação neste ponto também, 

impondo-se : o seu, arquivamento em definitivo. 

11.111. DO DESEQUILÍBRIO ECÔNOMICO FINANCEIRO. DO FATO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

Não bastasse todo o exposto, no presente caso eventuais 

inadimplementos contratuais, referentes ao Contrato de Concessão firmado 

entre a Requerente e esta municipalidade são decorrentes do desequilíbrio 

econômico financeiro caracterizando o denominado fato da administração. 

Não obstante o ajuizamento Ação Ordinária n° 0021385-

26.2012.8.05.274, que tem por objeto o desequilíbrio econômico financeiro que 

supera R$ 6.167.590,35 (seis milhões, cento e setenta e sete mil, 

quinhentos e noventa rens, trinta e cinco centavos), nos anos seguintes a 

tarifa continuou defasada. (anexo X - da notificação ofício 327/2017). 

Esse desequilíbrio contratual originou uma segunda demanda, a 

Ação de •Procedimento Ordinário ri' 0806795-06.2015.8.05.0274, em trâmite 

perante a 1' Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista/BA, na qual se 

discute o desequilíbrio econômico financeiro com reajuste da tarifa, com 

valores históricos de R$ 5.149.351,24 (cinco milhões, cento e quarenta e nove 

mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), valor em 

dezembro de 2015 (anexo XI - da notificação ofício 327/2017). 



Não fosse o suficier•.e, 	tarifa continua defasada conforme s 

depreende do estudo anexo ( .rrc:'r.ü :nig) no qual aponta-se que o prejuízo 

gerado pela defasagem da tarifa no pecír.')dc de janeiro de 2014 até outubro de 

2017, perfaz o montante de R$ 15.922.897,99, (quinze milhões, novecentos e 

vinte e dois mil, oitocentos anoventa e sete reais e noventa e nove centavos). 

Como senão bastasse o descumprimento contratual por parte da 

Administração Pública .decorrente do desequilíbrio tarifário, o Poder 

Concedente ainda descumpre o art. 29, 1 e VI da Lei n° 8987/1995, a qual diz: 

Art. 29. Incumbe ao poder concedeste: 

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua 

prestação; 

VI cumprir e fazer cumprir á dispoiçõès regulamentares do serviço e as 

cláusulas contratuais da concésSãá; 

Note-se que, é encargo do município contratante regulamentar o 

sistema de transporte de modo a garantir a possibilidade de plena execução do 

serviço pela Requerente. 

Não é a que ocorre atualmente com a tolerância •por parte do 

Município da circulação - e concorrência . desleal •- de meios de transporte 

clandestinos, tais como: as vaus nue retiram parcela importante do sistema, 

gerando menos recáitaS para -Requerente, contribuindo para o déficit do 

sistema e causando prejuízos ao erário público pois não recolhem tributos. A 

tolerância dos meios clandestinos de transporte agrava muito o desequilíbrio 

econômico no contrato. 

Esse desequilíbrio faz com que a Requerente. operadora do sistema 

público de transporte de Vitória da Cdtlquistet apresênte.  prejuízo. 

Ora, o fato da Requerente estar operando de forma deficitária 

decorre de Culpa exclusiva do Municïpic de Vitória da Conquista que gerou o 



desequilíbrio econômico financeiro no ,,contrato administrativo firmado, o que 

impossibilitou a empresa de curau ir com todas as exigências contratuais tais 

como a adaptação da integralidace da frota para o acesso de pessoas com 

deficiência física, renovação da frota para veículos com idade média abaixo do 

exigido, adimplemento integraLdo: • crédito da-outorga e melhora geral dos 

serviços, caracterizando-se o fato da administração.. 

Cumpre destacar que, o tato da administração é definido como: 

"toda a ação ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e 

especificamente sobre o contrato, retarda, agrava ou impede a sua execução". 

8, o que afasta a -respiinsabilidade do partieular pela inexecução de contrato, 

suspende o exercício de um direito e torna inexigível as obrigações a que o 

administrado estaria obrigado caso não houvesse o implemento deste. 

Esse é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, que 

conceitua fato da administração como: "(...) o comportamento irregular do 

contratante governamental que, nesta mesma qualidade, viola os direitos do 

contratado e eventualmente lhe dificulta ou impede a execução do que estava 

entre eles avençado!' 

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência de que 

é inexigível qualquer obrigação do adrninistrado que deriva ou se contrapõe ao 

que a Administração deveria fazer quando ocorre o fato da administração, 

conforme: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. DÍVIDA. DEBATE 

SOBRE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. 

PLURALIDADE. DE ATOS PRATICADOS PELO CREDOR E PELO 

DEVEDOR EM PROL DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO 

ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE. FATO DE 

ADMINISTRAÇÃO. INVIABILIDADE DE USO DA PRÓPRIA TORPEZA EM 

BENEFÍCIO PRÓPRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. 1. (...) 

4. Está claro que a demora no pagamento derivou de fatos da 

PIETRO. Maria Sylvia Zanella Di. bireitc Administrativo. 20ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2007, p. 258, destacou-se. 
MELLO. Celso Antônio Bandeira De. Curso de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017, p. 667. 



administração e não di). n 	do credor. O valimento da prOpri 

torpeza - retardo ou étn.:..:k. rálr;r,t ao pagamento - não pode ser usado 

como base jurídica para eximir-se do cumprimento de obrigação 

contratual ou legal. Recedente: REsp 1.247.168/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.5,2011. 5. Evidenciado o 

direito líquido e certo, uma vez que não há a alegada prescrição da dívida 

e, assim, deve ser anulado o ato çoator, ou seja, o cancelamento 

administrativo da dívida ReCurso ordinário provido. (STJ, ROMS 

201300933994, r TU' Rei. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 

DATA:16/11/2015) 

Ora, a Administração Pública não pode se valer de sua própria 

torpeza e dar causa à urna eventual inexecução contratual por parte da 

Requerente, e, em contrapartida exigir o cumprimento integral do contrato sob 

pena de sancionamento da empresa. Assim, a aplicação de penalidade deve 

ser afastada vez que se caracteriza o fato da administração. 

Nessecontexto, a Acirninistiação :Pública se encontra impedida de 

exigir a execução das clausulas .do Contrato de Concessão apontadas como 

descumpridas ou de sancionar a Requerente pele eventual descumprimento 

vez que a causa da inexecução cá-Watt:sal por parte desta é o desiquilibrio 

econômico causado péla própria Administração Pública Contratante. 

Por todo o exposto; a Administração Pública fica impedida de exigir 

o cumprimento de qualquer obrigação' deborrente do Contrato Administrativo, 

em questão, que está sofrendo com desequilíbrio econômico financeiro, sob 

pena de caracterização do fato da administração até o restabelecimento do • . 	. 
equilíbrio nos contratos administrativos. 

. 	. 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROkfA 



Outro ponto que merece destaque é o fato de que, a Autoridad 

Administrativa tem o dever de provar suas alegações, de forma clara e objetiva, • 

isso porque a impugnação por parte do particular torna os fatos controversos. 

Com as impugna9õesimanifestações feitas pela Requerente, a 

Administração Pública tem o dever de provar a veracidade dos fatos vez que o 

ônus da prova passa a ser seu. 

A doutrina corrobora o entendimento ao dispor que a manifestação 

do particular enseja a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: 

Com a evolução da doutrina nos dias de hoje, não se acredita mais na 

inversão da prova por força da presunção de legitimidade dos atos 

administrativos e tampouco se pensa que esse atributo exonera a 

administração de provar as ocorrências que se afirma terem existido. 

Na própria configuração oficiai do lançamento, a lei institui a necessidade 

de que o ato juridico.adreinistrativo seja devidamente fundamentado, o que 

significa dizer que o.fiscp tem que oferecer prova concludente de que o 

evento ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da hipótese 

normativa. Segundo adiante, vindo o sujeito passivo a contestar a 

fundamentação do ato aplicativo lavrado pelo Fisco, o ônus de exibir a 

improcedência deasa iniciativa impugnatória volta a ser, novamente, 

da Fazenda, a quem quadrará provar o descabimento jurídico da 

impugnação, fazendo remanescer a exigência. Vê-se, no fundo, que é 

função precípua do Estado-Administração, empregar a linguagem jurídica 

competente na produção dos atos de gestão tributária. O pressuposto de 

fato da incidência há que ser relatado de maneira transparente e 

cristalina, revestido com os meios de prova admissíveis nesse setor 

do direito, para que possa prevalecer, surtindo os efeitos de estilo, quais 

sejam os de constituir. o vinculo ao Fisco, em termos da satisfação do 

objeto prestar:lanai. ,  

Na mesma linha são às lições de Fabiana Del Padre Tomé que 

afirma: 

CARVALHO. Paulo de Barros. A Prova no Procedimento Administrativo Tributário. Revista 
Dialética de Direito Tributário n° 34: pág. 107/108 
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Os atos administrativos apresentam características que objetiva 

simultaneamente, conferir ç;arantia aos atos administrados e prerrogativas 

à Administração. Dentre aias, releva destacar a presunção de legitimidade, 

caracterizando presunção iras tantum de validade, da qual decorre que o 

ato seja considerado regularmente praticado, até que outra linguagem 

jurídica-prescriliva detetmine o contrário, invalidando-o. 

Essa presunção, entretanto 'não exime a Administração do dever de  

Comprovar a ocorrência a ocorrência do dato jurídico, bem como das  

circunstâncias em que se verificou. É que sendo os atos de lançamento 

e de aplicação de penalidade vinculados e regidos, dentre outros, pelos 

princípios da estrita legalidade e clã' tipicidade, tais expedientes dependem, 

necessariamente, da cabal demonstração da ocorrência dos motivos que o 

ensejaram. A motivação deve ser, portanto, respaldada em provas. 

Seguindo semelhante linha de raciocínio, conclui Paulo de Barros 

Carvalho: 'Na própria configuração oficial do lançamento, a lei institui a 

necessidade de que o ato jurídico administrativo seja devidamente 

fundamentadp, aque- significa, dizer, que o fisco tem que oferecer prova 

concludente cie que,o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão 

genérica da hipótese normativa. 

Inconcebível, portanto, o posicionamento segundo, qual, diante da 

presunção delegitimidade dos atos administrativos, caberia ao contribuinte 

apresentar provas contrárias ao relatado nos atos de lançamento e de 

aplicação de penalidade, incumbindo-se a autoridade administrativa 

apenas de ilidir as provas .que, o contribuinte juntar aos do processo 

instaurado. É insustentável n lançamento ou ato de aplicação de  

penalidade.que: não tenha suporte em provas suficientes da  

ocorrência do evento  

No presente caso a Administração Pública não logrou êxito em  

provar a regularidade da alegação.de inactimplênciaainda mais quando se  

considera o seu inadimplementoiscja pela  defasagem da tarifa ou pela  

tolerância ao transporte clandestino. das vans que a propósito rende  

urna indenização ás conoesslorilárL,is sesjpdiciaiiizado. 

SANTI. Eurico Marcos Diniz cie. Ci.: -sn 	Izepeci.eiz,  to em Direito Tributário: estudos analíticos em 
homenagem a Peia 	;:n ;o /Jen/alho, 2I.) ele Janeirc orenSe, 2006, p. 562/563. 
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Para que não restem dCivicias acerca do explanado, traz-se à bai 

decisões do Superior Tribunal de JuiUça sobre o tema: 

PROCESSO ADMINISTRATiVO TRIBUTÁRIO — INFRAÇÃO À 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA — ÓNUS DA PROVA. Incentivo Fiscal — para a 

fruição do beneficio estabelecido pelo Decreto-lei 1260/73, deve a 

empresa atender às condicionantes constantes do mesmo. Infrações à 

legislação tributária— Cabe .à fiscalização detectar e provar, por meios e 

elementos precisos, a. efetiva, ocorrência do ilícito fiscal, não sendo 

seus indícios ou fatos que possam dar a, idéia de uma elisão fiscal, 

circunstancias capazes de  ,ensejar a pretendida exigência tributaria". 

(AC um da 5a C rifo 1° CC — ri` 105-435 — Rel. Cons. Afonso Celso Mattos 

Lourenço — j 11.05.93 -- DOU 1 23.10.96, p. 21.577 — ementa oficial) 

Nesse contexto, cabe a Administração Pública provar a legalidade 

do ato que ensejou a presente notificação. 

III. DO REQUERIMENTO 

Por todo o exposto, requer, digne-se Vsa. Senhoria: 

a julgar integralmente improcedente a presente notificação, 

anulando-a e a aicjoivando de forma. definitiva; 

a produçãp• ,de iprova: estemunhal a -  ser especificada e 

produzida em mo vento oportuno; 

a produção' de prove pericial a ser especificada e produzida 

em momento op3riii4no; 

Requer-se ainda a "atribuição de efeitos suspensivos a este recurso. 

Nestes termos, 

Pede. Deferimento. 

Curitiba. 	de abri! de 2018. 
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e 

ANEXO 1 — Procuração e Documentos Societários; 



OUTORGANTE: VIAÇÃO VITORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob n° 08.470.336/0001-20, com sede à Avenida Brumado, 

65, Zabelê, Vitória da Conquista, :3arsia, Brasil, CEP 45.077-000, com contrato 

social arquivada na Junta Ceirierislai do Estado da Bahia - JUCEB sob NIRE n° 

29202974809, por seu soei::: administrador. 

OUTORGADO: GLORIA CORAÇA, brasileira. solteira, advogada inscrita na 

OAB/PR nr 45.409. portadora de RG ri!' 7 830.-1 51-1, e inscrita no CEFINIF sob 

o n° 047.958.089-88. com  endereço profissional a Rua Conselheiro Laurindo, 

h' '70.9 it, 302. CEP 80000-100. Curitiba, Paraná, Brasil, com e-mail 

profissional-  gloria47rticoraca.ansi 

PODERES; Os contidos nas clausulas -  e» judicia" et "extra judicia", 

acrescentando-se os especiais para .eceber citação, confessar, transigir, 

reconhecer s procedência cio isedidb, renuiscin. e direito sobre o qual se funda 

á ação. 'noeber 	cioltedep firmar consciartilssos em juízo, repartições 

pártlicas, sutargitias oc•it.tir ienticlades, públicas e privadas, podendo 

substabelecer o presente no riisris o» em parte. 

eint.iba, 32 de outubro de .2...x.5117 

VfA(:7-.0 VITÓRIA LTDA. 

• 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
VIAÇAO VITORIA LTDA 

CNPJ n° 08.470.33610001-20 
• • • 

WALDIR MANSUR TEIXEIRA brasileiro, nascido em 22/10/1970, casado em• 	•  
comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n°  659.406.286-72,•„.•.•  

portador da carteira de identidade n° MG-3763571, órgão expedidor SSP - MG, 
residente e domiciliado na Rua Arthur Alves de Godoy, 103, Apt. 502, Jardim São 
Francisco, Amparo, SP, CEP 139031.25, Brasil. 

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial VIAÇÃO VITÓRIA LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial 
do Estado da Bahia, sob NIRE 29202974809, por despacho em 28/11/2006, com sede 
Avenida Bramado, 65, Zabelê Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.077-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o ri° 
08.470.336/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual e Consolidação, nos temos da Lei n°  10.406/ 2002, mediante as 

condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. É admitido, neste ato, CLÁUDIO VINÍCIUS 

ANDRADE, brasileiro, nascido em 70/10/1973, solteiro, administrador, inscrito no 
CPF sob o ri° 918.083.676-34, portador da carteira de identidade o° 1409467309, órgão 
expedidor SSP - BA, residente .c domiciliado na Avenida Luis Eduardo Magalhães, 
1000, Apt. 702, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45028440, Brasil. 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio WALDIR MANSUR TEIXEIRA detentor de 

1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas de capital social, cede e transfere 120.000 
(cento e vinte mil) quotas, que perfazem o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil 

reais), direta e irrestritamente ao sócio, ..recém-admitido, CLÁUDIO VINÍCIUS 

ANDRADE, em moeda corrente país, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e admissão de sócio, o capital social da 
sociedade, que permanece inalterado, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos 
mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão .e duzentos mil) quotas no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado em, moeda corrente do país, fica 
assim distribuído: 

Sócios 	 Quotas  —I % 	Valor em R$ 

WALDIR MANSUR TEIXEMA 1.080.000 90,00% RS 1.080.000,00 

CLAUDIO VINICIUS ANDRADE„ 120.000 10,00% R$ 	120.000,00 

Total 1.200.000 	100,00V R$ 1.200 000 00 	1 

JUCEB 

Certifico o Registro subo n° 97700735 e rn 26;09/2017 
Protocolo 1 73 70441 7 de 25/09/2017 
Nome da empresa VIAÇAO VITORIA LTOA NiRE 29202974809 
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Chancela 129218548308276 
Esta cópia foi autenticada digitnimente e assinada em 27/09/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário. Gera; 	- 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N't 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
VIAÇAO VITORIA LTDA 

CNPJ n° 08.470.336/0001-20 

• 
• 

.• ••• • 
• • • • 

• • 
• • 

 

• • • • 

  

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao •••••• 
sócio WALDIR MANSUR TEIXEIRA cornos poderes e atribuições de representação 
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 
atos compreendidos no objeto social, sempre dê interesse da sociedade, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos constas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) 
sócio(s). 

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma 
retirada mensal a título de pró-labore para si, todavia sempre obedecendo a legislação 
pertinente. 

CLÁUSULA QUARTA. Ao término de cada exercício social, no dia em 31 de 
dezembro de cada ano, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial 
e do balanço de resultado econômico, que serão levados ao exame dos sócios, na forma 
prevista neste contrato, podendo a sociedade levantar balanços intermediários no 
decorrer do exercício e distribuir antecipadamente os lucros evidenciados. 

CLÁUSULA QUINTA. Os sócios definirão, cm Acordo de Sócios a distribuição de 
lucros e perdas desproporcionalmentO ,às 'participações no capital social, caso assim 
pretendam, bem como outras questões de interesses dos sócios, conforme autorizado 
pelo art. 1.007 do Código Civil. 

CLÁUSUL SEXTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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, fé pública ou propriedade: 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o • cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato Social permanece Vitória da Conquista, Bahia. 

dr, 
<-00 

JUCEB 

Certifico o Registro sob o n° 97700735 c;r: 26709/2017 • 
Protocolo 173704417 de 25/09/2017 
Nome da empresa VIAÇAO VITORIA LTDis. :\11RE 29202974809 
Este documento p.ocie ser verificado em irtrygregin.ruc:e0.be.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 129218548308276 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e acslreda em 27/09/2017 
por Reto Portela Ramos - Seererário Goro! 



• 
• 

••• 

•• ••• 
• 

•••• 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N' 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
VIAÇAO VITORIA LTDA 

• • 
CNPJ n° 08.470.336/0001-20 	 s; 

• 
• 

• 
• 

 	• Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° • • • 

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 
• • 

• 
• 
•• Ja 

• 

WALDIR MANSUR TEIXEIRA brasileiro, nascido em 22/10/1970, casado em 
comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o, n° 659.406.286-72, 
portador da carteira de identidade ri°, MG-3763571, órgão expedidor SSP - MG, 
residente e domiciliado .na Rua Arthur Alves de Godoy, 103, Apt. 502, Jardim São 
Francisco, Amparo, SP, CEP 13903125, Brasil. 

CLÁUDIO VINÍCIUS ANDRADE, brasileiro, nascido em 20/10/1973, solteiro, 
administrador, inscrito no CPF sob o n°  918.083.676-34, portador da carteira de 
identidade n° 1409467309, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na 
Avenida Luis Eduardo Magalhães, 1000, Apt. 702, Candeias, Vitória da Conquista, 
Bahia, CEP 45028440, Brasil. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial VIAÇÃO VITÓRIA LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial 
do Estado da Bahia, sob NIREn, 29202974809, por despacho em 28/11/2006, com sede 
Avenida Brumado, 65, Zabelê Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.077-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Naeional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 
08.470.336/0001-20, 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira o nome empresarial VIAÇÃO VITÓRIA 
LTDA., e tem sede Avenida Brumado, 65, Zabelê Vitória da Conquista, Bahia, LEP 
45.077-000. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. Os objetos da sociedade são: Transporte Rodoviário de 
Passageiros, Regular, Municipal Urbano (CNAE 4921-3/01); Transporte Rodoviário de 
Passageiros, Regular, Intermunicipal Metropolitano (CNAE 4921-3/02); Transporte 
Rodoviário de Passageiros, Regular, Intermunicipal (CNAE 4922-1/01). 

CLÁUSULA TERCEIRA. A Sociedade iniciou suas atividades em 28 de novembro de 
2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do 
art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002. 

-9D Certifico o Registro sob o n° 97700735 ert 26/392017  
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
VIAÇAO VITORIA LTDA 

 

ti•• 

 

CNP.1 n" 03.470336/0001-20 

DO CAPITAL SOCIAL 

••••• ••• 
• • 

• • 

 

• 

   

CLÁUSULA QUINTA. O capital da sociedade é no valor de R$ 1.200.000,00 (um "e e•••  
milhão duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, .subscrito e integralizado em moeda corrente 
do país, assim distribuído entre os ,sócios: 

Sócios Quotas % Valor em R$ 
WALDIR MANSUR TEIXEIRA 1.080.000 90,00% R$ 1.080.000,00 
CLÁUDIO VINICIUS ANDRADE 120.000 10,00% R$ 	120.000,00 

Total 1.200.000 100,00% R$ 1.200.000,00 

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela. integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio 
WALDIR MANSUR TEIXEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa 
e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) 
sócio(s). 

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma 
retirada mensal a título de pró-labore para si, todavia sempre obedecendo a legislação 
pertinente. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, no dia em 31 de dezembro 
de cada ano, proceder-seá à elaboração do inventario, do balanço. patrimonial e do 
balanço de resultadp econômico, que, serão. levados, ao exame dos sócios, na forma 

• 
• 

••••Y e 

dr, 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
VIAÇÃO VITORIA LTDA 

• • 
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• .•• ••• 

CNPJ n° 08.470.336/0001-20 	 • •• 

prevista neste contrato, podendo a sociedade levantar balanços intermediários no: • 4: 
decorrer do exercício e distribuir antecipadamente os lucros evidenciados. 	 ••••• 

• a • 
• • • 

CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios definirão, em Acordo de Sócios a distribuição de 
lucros e perdas desproporcionalmente às participações no capital social, caso assim 
pretendam, hem como outras questões de interesses dos sócios, conforMe autorizado 
pelo art. 1.007 do Código Civil. • 

CLÁUSULA DÉCIMA. PRIMEIRA. Nos quatro meses seguinte ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administrador quando 
for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este, 
desde que legalmente autorizado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo Único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, O administrador declara, sob as penas da lei, que 
não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, fé pública ou propriedade. 

••• 

JUCEB 
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E, por estarem assim justos e contratados assinara este strutnento. 

Vitória da Conquista, Bahia, 9 de agosto de 2017. 

tt4/14 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NI' 6 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
VIAÇAO VITORIA LTDA 

CNPJ n° 08.470.33610001-20 	 ri 
DA RATIFICAÇÃO E FORO 

• w••
• 	• 

• • 

• • • 
• e 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos 9, •`••  
direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Vitória da Conquista, 
Bahia. 

ALDIR MANSUR TEIXEIRA 
CPF: 659.406.286-72 

-Nt 

CLA t i O NÍCIUS ANDRADE 
918.083.676-34 

T i>  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIAN.. 

1 

 '‘. se CERTIFICO O REGISTà"0,F.LA 2649/2017 SOB NP'h-97700735 
JUCE8p rotocole: 17/370441=7, DE 25/00/2017 	 .N  

idA 	„. 

HELIO PORTEIA RAMOS 
SECRETARIO-GERAI. 
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PREFEITURA MUNICiPti.t. DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria 	Mobilidade Urbana 

wvvw.nrovc.ba.gov.br  

OFÍCIO n2  327/2017 

Vitória da Conquista 07 de novembro de 2017. 

Da: Coordenação de Transporte Público. 

Para: Viação Vitória Ltda. 

Att. Sr. Waldir Mansur 

Senhor Diretor: 

Estamos encaminhando, em anexo, - Notificação para conhecimento, 

cumprimento das cláusulas ,contratuais, no prazo nele estipulado e providências 

necessárias cabíveis. 

Ate.  nciosarnente, 

Cié3Vd Sousa 	rido 

Fissa! dos Contratos 

Matricula 07/13875-0 

El E • ri,  Ui  

T
:-.-AEtç A  o 

V TOR1A 

Rua Carlécio Santos Sande n°. 109-8 — Bairro Cruzeiro 

Fone: (77) 3429-7352 / 7381 
CEP 45003-015 - Vitória da Conquista — Bahia 
mobilidadeurbana@prnvc.ba.gov.br  

www.pmvc.ba.gov.br  



PREFElTUKA. MUNICiPAL DE VITÓRIA DA CONQUIST 

vvw.pnivic.ba.gov.br  

' 

:7 

• 

NOTIFICANTF: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

NOTIFICADA: Viação Vitória L'1 DA. 

CNPJ: 08.470.336/0001-20 

ENDEREÇO: Avenida Brumado, 65, bairro Zabelê, CEP 45.077-000, Vitória da Conquista, 

Bahia. 

LICITAÇÃO: Concorrência Pública n" 004/201L 

CONTRATO: Contrato de Concessáo de Serviço Público n° 001/2013 

OBJETO: A operação de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, Lote 

n° 01, conforme o Projeto Básico —Anexo Ido Edital de Concorrência e a Proposta Técnica 

apresentada no certame pela concessionária. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

• Art. 38. 33', da Lei Federal 85,U 	1995: Não será instaurado processo administrativo de 

inadimplê,ncia antes de comunicados á. ca-- cessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais 

referidos no §10  deste artigo, dando-lhi,  um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e 

para o enquadramento, nos termos ccaitrantais', 

• 
Art. 41, §3", da Lei Municipal 968, de 1999: Não será instaurado processo administrativo de 

inadimplencia, antes de comunicados à contratada os descumprimentos contratuais, referidos no § 1° 

desse artigo, concedendo-lhe praia para corrigir as falhas apontadas. 

• 
• Contrato Administrativo 001/2ú 

O MUNICÍPIO DE VITORIA. DA CONQUISTA, por seus representantes legais, o o 

Secretário Municipt.1 de Mobilidade Urbana e o Fiscal do Contrato, com fundamento jurídico 

nos enunciados do artigo 38, § 	Federal 	8,987, de 2013, artigo 41, §3°, da Lei 

Municipal 968, de 1999; e nas clatistilas contratuais, VEM, considerando: 

a) 	Que, após o decurso 	JI (um) ano e meio sem aumento tarifário, foi 

concretizado o reequilíbrio ecortânticc financeir6 do contrato por meio da política tarifária, 

com a publicação do Decreto -ivlunicipal 17.625, de 26.  de janeiro de 2017 (Diário Oficial 

Eletrônico do Município, 27 de iaseiro.de 2017, Edição L804, Ano 10); 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

iwtr • p alvr:  ba. gov. br 

b) Que após 09 meses de aumento tarifário, a concessionária permanece com 

inadirnplênc as que comprometem diretamcnte R boa qualidade do serviço prestado, conforme 

o Relatório de, Descumprirnento de Cláusulas Contratuais firmado, pela Coordenação de 

Transportes/Secretaria Municipal. de Mobilidade Urbana; 

c) Que após o vencimento dos prazos ofertados no Termo de Ajustamento de 

Conduta (publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, edição 1.804, Ano 10, de 27 

de janeiro de 2017), o Município envidou diálogos com a concessionária no sentido de 

conhecer sobre a possibilidade de alteração do controle acionário ou transferência do serviço, 

conforme previsto pelo enunciado do artigo 27, da Lei Federal 8.987, de 1995, o que não 

ficou viabilizado; 

d) Que a. concessionária ajuizou Pedido de Recuperação Judicial, sendo que, em 

I1 de setembro, foi concedido pelo Juízo da 18  Vara de Relações de Consumo, Cível e 

Comercial o prazo de 60 (sessenta) dias para que a concessionária apresente Plano de 

Recuperação Judicial aos credores; 

e) Que o referido prazo judicial de 60 (sessenta) dias impõe o limite de até 18 de 

dezembro de 2017 para a apresentação do Plano de Recuperação Judicial aos credores, e, 

portanto, ao Município; 

O 	Finalmente, que a Ação de, Recuperação Judicial não impede com que o 

Município adote as medidas administrativas cabíveis sobre a execução do Contrato 

Administrativo 01/2013; 

EFETUAR ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO DE DESÇUMPRIMENTO 
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA FINS DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO ADMINISRATIVO DE APURAÇÃO DE 
INADIMPLÊNCIA COM POSSIBILIDADE JURÍDICA DE EXTINÇÃO 

DO CONTRATO POR CADUCIDADE 

À concessionária 'VIAÇÃO VITÓRIA LTDA, nos termos do art. 38, §3°, da Lei 

Federal 8.987, de 1995, att. 41; §30, da'Lei Municipal 968, de 1999, em razão da situação de 

inadimplência total ou parcial de cláusulas, a seguir relacionadas, do Contrato Administrativo 

001/2013, e que tem por objeto a operação de serviço público de transporte coletivo urbano de 

passageiros, lote 01, conforme o Projeto Básico -- Anexo 1 do Ed. 	de Concorrência e a 

kj( 
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Proposta Técnica apresentada no certame pela concessionária, para que, no prazo de 30 dias 

contados do primeiro dia útil ao re.:ehitnento, demonstre à Administração Pública a reversão 

da situação de inadimplência qra &encarta, nos termos da cláusula contratual 19.3, e que, 

assim não fazendo, esta Secretaria Municipal solicitará a abertura de Procedimento 

Administrativo de Apuração de Inadimplência Contratual, com possibilidade de extinção do 

contrato por caducidade, 

DETALIIAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO TOTAL OU PARCIAL 

CLÁUSULA 

CONTRATUAL 

SIT! JAÇÃO PRAZO DE CIÊNCIA 

1.3.3 Padronização da frota 

conforme 	projeto 	a 	ser 

MOB e por 

ela aprovado e de acordo 

com 	as 	especificações 	e 

cronogramas 	constantes 	no 

Edital e seus anexos; 

apresentado a SE inadimplência, 

Inad;nioéricia 	 por 

dész,i,.mrtrnertto da idade média 

3" 	fd-':Wi 	entre 	03 	(Ires) 	e 	no  
- da 

 1 naxur 	4 '

1) 	uquatro anos, e . 	" 	. 	c 	- 

idade máxima por veiculo não 

superior a dez (10) anos. Dos 

veículos 	que 	atualmente 

operam, 	ciez 	completam 	este 

afie 	i dane 	ma iraa 	permitida 

por caco 	o 01 	exhapoica a  

idadá 	máxima 	por 	carro. 	A 

idade 	media 	da 	frota 	está 

caté...La7:, 	cai 	702 	anos, 	em 

	

iesaco; d.:• 	datil 	as 

especitleitOts 	da 	seção 	3, 

ar,;,,,,,  ï. do Editai de Licitação. 

Em 29 de janeiro de 2017, 

foi 	comunicada 	a 

com 

assinatura 	de 	Termo 	de 

Ajustamento 	de 	Conduta 

pelo qual a concessionária 

firmou compromisso de em 

180 dias tornar adimplente 

esta cláusula contratual. 

1.3.4 Manutenção, remoção,Nadimplência. 

guarda e conservação, com 

uso da melhor técnica, dos 

São recebidas 

em 	Média 	20 	demancias 

cliádas no Terminal da Lauro 

Em 29 de janeiro de 2017, 

foi 	comunicada 	a 

inadimplência 	desta 
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veículos que integram a frota 

utilizada 	na 	operação 	do 

serviço 	e 	dos 	demais 

de Freitas acerca 	do 	mau 

serviço 	prestado 	pela 

Empresa 	Viação 	Vitória. 

obrigação, 	com 	o 

compromisso 	 da 

concessionária de cumpri-la 

equipamentos; Algumas,  denúncias chegam em 180 dias da assinatura do 

a 1 	Ouvidoria 	Geral 	do Termo de Ajustamento de 

Município em média em 20 

denúncias 	mês 	a 	maioria 

relacionada a má condições 

dos veículos e viagens não 

realizadas 	- 	por. 	veículos 

quebrados; relatório de auto 

de infrações relativas ao 1° 

semestre 	de 	2017; 	notícias 

publicadas na imprensa local 

apresentam precários estados 

de conservação dos veículos, 

com piso danificado, abrindo 

no 	interior 	dos 	veículos, 

causando 	insegurança 	aos 

usuários. 

Conduta. 

1.3.7 	Execução 	e Inadimplemento. 	A Em 29 de janeiro de 2017, 

manutenção de programas de implantação 	do 	serviço 	de por meio da assinatura do 

aprimoramento dos processos GPS foi iniciada em 2017, Termo de Ajustamento de 

utilizados 	nas 	diversas estando 	parcialmente Conduta, foi comunicada a 

atividades 	e 	modernização em/mi-ida a obrigação porque inadimplência e dado o prazo 

tecnológica, visando sempre a 	empresit 	não 	atualizit os de 	180 	dias 	para 

à qualidade do 	serviço de dados de mudança de linha cumprimento da obrigação. 

transporte prestado; dos 	Onibus, 	o 	que 	gera 

conflito 	de 	informação 	no 

1  si st..i , o, 	is 	impossibilita 	a.  
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fiscalização 	eficiente 

conforme 	previsto 	em 

contrato 	e 	no 	edital 	de 

licitação. 

1.4 Apresentação de plano de 	O. 	plano 	de 	metas 	foi 

metas: 	1.1,1 	Introdução 	na 	entregue pela.concessionária, 

operação 	de veículos 	com 	Inadimplemento 	O decreto. 

baixa; 	1.4,2 	Introdução 	de 	federal dispõe prazo de dez 

veículos 	que 	atendam 	anos pura adaptação de 100% 

pessoas com deficiência ou -4a 	frita , de, 	ônibus 	de 

mobilidade 	reduzida; 	1.4.3 	cansporte,,coletivo. No caso 

Aperfeiçoamento 	da 	da !iole da Viação Vitória, 

qualidade 	do 	serviço 	até 	2014 	não 	foi 	atendida 

prestado e do atendimento ao 	esta ,ixinência. 	Atualmente, 

público, 	em 	geral 	pela 	;'èríl ainda 32 veículos que 

obtenção c manutenção de 	não estão adaptados para o 

Certificações de Qualidade e 	acesso 	de 	pessoas 	com 

Programa 	reconhecidos 	ou 	deficiência. 	Quanto 	à 

indicados pelo Município. 	cláusula 	1.4.3, 	a 

concessionária 	não 

apresem.ou 	ao 	Município 

qualquer 	Certificação 	de 

Qualidade 	ou 	participaçâ'e 

em ipt (grama de. qualidade, 

apf1sz 3 C: ssinatura do contrato. 

Notificação 	n° 	005/2017 

enviada através de oficio n° 

292/2017, datado de 11 	de 

outubro de 2017, referente a 

ausência 	de 	tacógrafo, 	de 

CRLV e sobre a frota não 

adaptada 

1.5.1.1 	O 	objeto 	deste 

contrato 	compreende, 

inicialmente, um total de 80 

veículos. 

Objeto 	parcialmente 

adimolido. 	Foram 

introduzidos 14 veículos com 

idade mais nova, porém com 

pendência 	de 	regularização 



do licenciamento a ser obtido 

no Município. Caso até 31 de 

dezembro 	não 	haja 

regularização 	 do 

licenciamento, esta cláusula 

pode- • ser 	considerada 

descumprida. 	não 	se 

atingindo a quantidade 

mínima de 80 veículos em 

eoncomidade • com 	as . 	. 

cláusulas contratuais, Como 

a introdução dos novos 

veículos não excluiu veículos 

mais velhos, a frota atual é 

de 90 veículos. 

1.5.2 A concessionária 

obriga-se à regularidade. 

continuidade, 	eficiência, 

segurança, atualidade e 

aperfeiçoamento do sistema, 

nas condições de sua 

proposta, mesmo após 

quaisquer modificações com 

o objetivo de melhor adequar 

o lote de serviços e veículos; 

Devem ser apresentados à 

vistoria iodos os veículos que 

compõem a frota, entretanto, 

apenas 30 veículos foram 

apresentados à vistoria, 

sendo todos reprovados em 

Foi estendido o prazo para 

realização da vistoria —

conforme Relatório da 

Equipe de Vistoria - até o dia 

25/08/2017, 	mas 	a 

concessionária manteve-se 

vistoria. Foi dado prazo para inadhnplente. 

a nanar as irregularidades 

aponiadasr, porém nenhum 

verealo foi aprovado em 

vistoria. 

2.1.4 	Cumprimento 	de No período de janeiro a 

horário igual ou superior a junly: 	de 	2017, 	a 

98% do quadro de horários concessionária foi objeto de 

especificados; 72*,  curtuações, dentre as 

Em 29 de janeiro de 2017, a 

concessionária 	foi 

comunicada 
	

do 

descumprirnento 
	

desta 

PREFEITUKA 	COPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
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quais cerca -cerca de 89% são sobre 

viagem . não 	realizada • pOr 

ausência .. de 	veículo 	e/ou 

descumprimento 	de ordens 

de serviço. Além disso; há 

autuações no mesmo sentido 

efetuadas em anos anteriores, 

especialniente em 2015. 

obrigação, 	comprometendo- 

se a regidarizáda em 	180 

dias, 	conforme 	Termo 	de 

Ajustamento de Conduta. 

2.1.5 	Implantação 	das 

diretrizes 	constantes 	na 

Seção 	07 do 	Anexo 	1 	-. 

Projeto 	Básico, 	nas 

condições técnicas e prazos 

ali fixados. 

Inadimpleniento. 

- 	, 

. 

Em .29 de janeiro de 2017, a 

concessionária 	foi 

comunicada 	 do 
. 
descumprimento 	desta 

obrigação, 	comprometendo- 

se 	a regularizá-la em 	180 

dias; 	conforme 	Termo 	de 

Ajustamento 	de 	Conduta; 

1 ambém 	a 	inadimplência 

desta cláusula foi objeto de 

Processo 	administrativo 

034/2015. 

6.1.1 	Incumbe 	a 

Concessionária o pagamento 

do 	valor • 	de 	R$ 

37.000.000,00 (trinta e sete 

milhões), a ser pago em 12 

parcelas 	iguais, 	sendo 	a .  

primeira efetuada no ato de 

assinatura do contrato; 

Até à . presente data só foi 

efetuado 	o .  pagamento . da 

primeira parcela ocorrida no 

ato da assinatura do contrato, 

 Estudo 	totalmente 

inadinapiente 	quanto 	às 

• demais parcelas que já estão 

na Divida Ativa. 

Em 29 de janeiro de 2017, 

foi dado o prazo de 180 dias, 

: em Termo de Ajustamento de 

: Conduta, para cumprimento 

desta obrigação. Também foi 

objeto 	de 	Processo 

Administrativo n° 034/2015. 

6.1.2 	A 	concessionária 

deverá prestar garantia prévia 

Inadimplèticia 	parcial. 	por 

faia 	de 	renovação 	da 
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do contrato, correspondente a 

R$200;000,00, em uma das 

apólice. 

modalidades 	previstas 	no 

artigo 56, §1°, da Lei Federal 

8.666, de 1993. 

6.3 Os veículos vinculados à 

operação 	deverão 	ser 

licenciados no Município de 

Vitória da Conquista; 

Existem, 21 veículos que não 

são 	• licenciados 	no 

Município. 

Notificação 	n° 	005/2017, 

emitida em 11 de outubro de 

2017, 	através 	de 	Oficio 

292/2017. 

6.4 	A 	concessionária 	fica 

obrigada a manter os abrigos 

que 	instalou 	em 	perfeitas 

condições de funcionamento, 

devendo arcar com os custos 

de 	manutenção 	dos 

equipamentos; 	devendo 

executar 	a 	manutenção 

substituição 	 dos 

equipamentos 	no 	prazo 

máximo de 	10 (dez) 	dias 

após a notificação; 

Inadimplernento parcial, pois 

foram construídos 25 abrigos . 
dos 50 abrigos propostos no 

contrato. 	Dos 	25 	abrigos 

restantes, apenas 08 abrigos 

foram construídos. 

Em 29 de janeiro de 2017, a 

concessionária 	foi 

comunicada 	 do 

descurnprimento 	desta 

obrigação, 	comprometendo- 

se 	a 	regularizá-la 	em 	180 

dias, 	conforme 	Termo 	de 

Ajustamento de Conduta. 

828 Manter a boa situação 

econômico-financeira, 

prestando 	 contas 

regularmente 	ao 	Poder 

público, 	conforme 

determinado no contrato; 

lnadimplente 

8.3 Comprovar a manutenção 

das condições de habilitação 

A empresa não tem mantido 

as condições de habilitação. 

Em 29 de janeiro de 2017, a 

concessionária 	foi 

comunicada 	 do 

8 



descumprunento 

obrigação, 

dias, 

Também. 

Processo 

034/2015. 

se 	a regularizá-la 

desta 

comprometendo- 

	

em 	180 

	

conforme 	TAC. 

foi 	objeto 	de 

Administrativo n°  

8.4 	Manter 	atualizados 	os 

documentos de regularidade 

relativos à Seguridade Social 

A empresa, desde 2014, não 

apeestinta: condietoes para a 

emissão da certidão negativa 

dt regularidade com o FGTS, 

azendas Estadual, Federal e 

Utumcipai.As 	ülfinias 

 ó'e.s emitidas -foram do 

I ano de 2014 

Em 29 de janeiro de 2017, 

foi, dado o prazo de 180 dias, 

em Termo de Ajustamento de 

Conduta, para cumprimento 

desta obrigação. Também foi  

objeto 	de 	Processo 

Administrativo n° 034/2015 

Cobrança 	atualmente 

suspensa 	em 	virtude 	da 

Recuperação Judicial. 

(INSS); 	ao 	Fundo 	de 

Garantia 	por 	Tempo 	de 

Serviço 	(FGTS) 	e 	as 

Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 

8.5 	Garantir 	o 	padrão 	de 

serviço adequado; 

O serviço não tem sido 

adequado, sendo reiterada a 

.i.induca da concessionária 

ein deseumprir as ordens de 

o: ii 	se destinam 

a illainei o padrão de 

._ icix cto serviço de 

IT'aii 	,r, 	público de 

pas.;:iti i 	trs 

Em 29 de 	neiro de 2017, 

o prazo de 180 dias, 

de Ajustamento de 

para cumprimento 

foi dado 

em Termo 

Conduta, 

desta obrigação. 

8.6 Dispor e manter frota, 

equipamentos, 	acessórios 

recursos 	humanos 	e 

11c 	iytal 	leulos 	que 

itualineme 	ei 	no sistema, 

iki 	(dez) 	completam, 	em 

.A 	concessionária 	foi 

commuc 	 desta 

. inadimpiência por maio da 

PREFEITUR  Á 	
• i) E VITÓRIA DA CONQUISTA seMii 
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materiais, de modo a permitir 

a 	perfeita 	execução 	dos 	• 

serviços, 	nos 	termos 	deste 

contrato, 	do 	Edital 	de 

Concorrência e seus anexos e 

a sua proposta técnica; 

dez/2017, a idade máxima de 

10 	anos. 	:. pértnitida 	para 

operar' no/serViço; 01 	(um) 

veiculo já extrapolou a idade 

máxima '(trata-:se do veículo 

8053 • que 	tern 	1-2 - anos). 

Além diáso; a idade-média da 

from é de 7,02 (sete vírgula 

zero dois) anos, o que viola 

as especificações da seção 3, 

do 	anexo 	I 	do Edital 	de 

Licitação. 

notificação n° 001, enviada 

por Meio do oficio 127/2017, 

pela qUal foi solicitado que a 

substituição de veículos. 

8.7 Dispor de garagem que 

atenda a todos os requisitos 

legais 	e 	que 	permita 	a 

perfeita 	execução 	dos 

serviços; 

Adimplência parcial, pois a 

garagçm 	não 	atende 	à 

perfeita 	execução 	dos 

serviços devido insalubridade 

e 	à 	deficiência 	da 

organização 	logística, 	por 

exemplo, para reposição de 

peças. 

8.9 	Executar 	serviços, 

programas 	de 	gestão 	e 

treinamento 	aos 	seus 

empregados, 	conforme 

metodologia proposta; 

Tnadimplemento. 	Não 	há 

registro de treinamentos com 

funcionários. 

8.10 	Manter 	a 	Secretaria 

Municipal 	de 	Mobilidade 

Urbana informada sobre toda 

e 	qualquer 	ocorrência 	não 

inadimplemento. 	Não 	há 

registro de comunicações das 

medidas 	e 	ocorrências 	-- 

como exemplo, a retirada de 

Ciência 	dada 	a 	partir 	de 

autuações 	realizadas 	em 

2017 e anos anteriores. 

10 
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rotineira. cobrador 	com 	substituição 

por motorista, a realização dé 

viagens sem 	reforços, sem 

comunicação. à Coordenação 

de Transporte. 

8.11 Elaborar e implementar 

esquemas de atendimento às 

situações 	de 	emergência, 

mantendo disponíveis, 	para 

tanto, recursos humanos 	e 

materiais; 

Inadirnplemento. Foram 	feitas 	diversas 

autuaçõe 

8.12 	 Divulgar 

adequadamente 	ao 	público 

em geral e ao usuário em 

particular 	a 	adoção 	de 

esquemas 	especiais 	de 

circulação 	quando 	da 

ocorrência 	de 	situações 

excepcionais 	ou 	quando 

ocorrerem 	alterações - 	nas 

características 	operacionais 

dos serviços; 

Inadimplemento. Foram 	feitas 	diversas 

autuações. 

8.17 	Fornecer 	ao 	Poder 

Concedente 	todos 

quaisquer 	documentos 	e 

informações 	pertinentes 	ac 

objeto 	da 	Concessiïo, 

permitindo 	inclusive 

realização de auditorias, 

Inadimplemerno total. Oficio tf 16112017. Resposta 

da empresa também por meio 

de oficio afirmando que os 

-documentos 	estão 

extraviados: Ciência anterior, 

cm 29 de janeiro de 2017, no 

'termo de Ajustamento de 

Conduta, para cumprimento 
., 	_ 
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desta obrigação. 

8.20 Atender e fazer atender, 

de 	forma 	adequada, 	os 

usuários do serviço. 

Inadnnpiêntaa. São recebidas 

em 	média 	20 	denúncias 

diárias no Terminal da Lauro 

de 	Freitas acerca do 	mau 

serviço 	prestado 	pela 

Empresa Viação Vitória. Na 

Ouvidoria 	Geral 	do 

Município são, em média, 20 

denúncias/mês; 	a 	maioria 

relacionada a. má condições 

dos veículos e viagens não 

realizadas 	por 	veículos 

quebrados: relatório de auto 

de infrações relativas ao 	I° 

sem/23 -; 7; 	e 	noticias 

publicadas na imprensa local 

comprovam a notoriedade da 

má conservação de veículos 

pela concessionária. 

Em 29 de janeiro de 2017, 

foi dado o prazo de 180 dias, 

em Termo de Ajustamento de 

Conduta, para cumprimento 

desta. obrigação. Também foi 

objeto 	de 	Processo 

Administrativo n° 034/2015 

8.26 	Manter 	em 	dia 	o 

inventário, os registros 	dos 

bens vinculados à concessão 

e 	manter 	regularmente 

escriturados 	os 	seus 	livros 

contábeis e organizados os 

arquivos, 	documentos 	e 

anotações, 	de 	forma 	a 

possibilitar• a inspeção; 

A 	empresa 	comunicou 	o 

extrmie ;12 documentos. os 

quais até o presente momento 

não foram recuperados. 

Oficio 	1,61/2017 	e 	Oficio 

175/2017 

8.27 	Cumprir 	e 	fazer 	as Inadimplemente. 



Ver 

e 	Vistoria 

8.29 Promover a atualização Inadimpleniento. 

tecnológica dos meios Reialirio 

empregados na execução dos Técnica. 

serviços 	delegados, 

buscando, principalmente, • 

formas de preservação do 

meio ambiente e aumento do 

conforto e segurança do 

usuário; 

normas do serviço. em 

especial as operacionais e de 

arrecadação, bem como 

cláusulas contratuais; 

8.28 Manter a boa situação 

econômico-financeira, 

prestando 	 Contas 

regularmente ao Poder 

Público; 

A 	• bonCesSionátia • 	não 

aprisent a 	boa 	'situação 

ccononlicc-financeira, razão 

pela: qual teve publicado o 

deferimento, em 11 de 

setembro ;cie 2017, do pedido 

de (cevei-ação:judicial. 

8.30 Garantir a segurança e 

integridade 	Fisica 	dos 

usuários, bem como 

acessibilidade, 

principalmente 

pessoas com 

mobilidade; 

Inadimpléricia, São recebidas Em 29 de janeiro de 2017, 

foi dado o prazo de 180 dias, 

em Termo de Ajustamento de 

Conduta, para cumprimento 

desta obrigação. Também foi 

objeto 	de 	Processo 

Administrativo n° 034/2015. 

cm ',leal a 20 denúncias 

Terminal da Lauro 

cerca 	mau 

a idosos e ser, iço 	prestado. 	pela 

restrição de Emorqs:i Viação Vitória. 

Algumas denúncias chegam 

a :kividoria Geral do 

etc média. 20 

por mês, a maioria 

Ciência contada na data da 

vistoria técnica. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA /-17-7,,,r,.\\  
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relacionada às más condições 
.. 	... 	.., 	.. 
dos vekulos e sobre viagens 

interrompidas 	• -- por 

Supervetriência de problema 

mecânicO 	ou- 	similar 	no 

veículo. 	Ver Relatório 	de 

Auto': de Infrações Relativas 

ao 	1' -semestre 	de 	2017; 

também, notícias publicadas 

na imprensa local apresentam 

precários 	estados 	de 

conservação 	dos 	veículos, 

com piso danificado, abrindo 

no 	interior 	dos 	veículos, 

causando 	insegurança 	aos 

usuários. 

14.1 	Etapas 	1 	— Inadimpletnento parcial, pois Em 29 de janeiro de 2017, 

Disponibilizar e instalar 100 

(cem) abrigos — 50 por Lote 

foram construidos 25 abrigos 

dos 50 abrigos propostos no 

foi dado o prazo de 180 dias, 

em Term0 de Ajustamento de 

de 	Veículos 	e 	Serviços, 

conforme projeto fornecido 

contrato. 	Dos 	25 	abrigos 

restantes, 	apenas 	8 	abrigos 

Conduta, para cumprimento 

desta obrigação. 

no Anexo 1 - Seção VIII do , foram construídos. 

Edital; 

14.2 	As 	características 	dá 

frota 	de 	veículos 	para 	a 

implantação 	da 	operação 

deverão 	corresponder 	à 

indicada na Proposta Técnica 

Inadiniplência parcial. 

da 	Concessionária 	e 	ao 

Projeto Básico -- Anexo I do a. 

14 
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Edital 

14.3 	Todos 	os 	veículos 

deverão 	possuir 	laudo 	de 

vistoria 	emitido 	pela 

Secretaria 	Municipal 	de 

Mobilidade Urbana, antes do 

início 	de 	cada 	etapa 	dé 

operação, com o objetivo de 

comprovar 	sua 	adequação 

aos 	elementos 	de 	sua 

proposta e às exigências do 

Edital. 

Deveriam ser submetidos à 

vistoria todos os veículos que 

canil/N:111 a frota, entretanto , 

apenas 	"30 	foram 

apresentados, 	sendo 

reprovados pela vistoria. Foi 

dado prazo 	para 	sanar 	as 

irregularidades 	apontadas, 

porém ritnimm veiculo foi 

apriv!ado em vistoria. - 	. 	-  

Estendido 	prazo 	para 

realização da vistoria até o 

dia 25/0812017. 

14.4.1 	Quando os veículos 

forem 	de 	propriedade 	da 

Concessionária deverá juntar 

cópia 	autenticada 	dos 

respectivos 	Certificados 	de 

Registro e Licenciamento de 

Veículo — CRLV e cópia da 

Nota Fiscal de aquisição do 

veículo: 

Intidirtiplernento. 	São 	21 

veículos que ainda não foram 

licenciados no Município. 

Notificação 	005/2017 

enviada através de Oficio n° 

292/2017 

14.4.2 	Quando os 	veículos 

não 	forem 	de 	sua 

propriedade, 	 ii 

Concessionária deverá juntar 

cópia autenticada da CRLV 

bem corno dos insuumentos 

legais que demonstrem a que 

título 	obteve 	a 	posse 	dos 

veículos, 	com 	finnts 

Interlimniente no. 	São 	21 

veículos mie ainda não foram 

licentijaCTOS rái manje-h:no 

, 

Notificação 	005/2017 

enviada através de Oficio n° 

292/2017 



PREFEITURA IsfIUNiCIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
<tairedgj 

"NAL P rnvc.ba.gov, br 

reconhecida em competente 1 

Cartório de Notas; 
I 

CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS EXIGIDAS EM 'EDITAL 

Anexo 01 I-: Projeto Básico 

Seção 02 - Garagem 	' 

Está - em elTaboração . uma 

Auditoria • pára-  verificação 

dos itens obrigatórios 

Anexo 01 .— Projeto Básico 

Seção 03 	- Especificação da 

Frota 

Inadimplemento. 	Dos 

veículos 	que 	atualmente 

operam no sistema, dez (10) 

deles completam. em 2017 a 

idade máxima permitida por 

caro para prestar o serviço; 

um deles já 	extrapolou a 

idade máxima que é de dez 

anos, o carro 8053- que tem 

12 anos e a idade média da 

frota é cie 7,02 (sete vírgula 

zero 	dois) 	anos, 	conforme 

anexo 09, .em desacordo com 

as especificações da seção 3, 

do anexo I da licitação que 

trata 	da 	especificação 	da 

frota 

Não são todos os veículos 

kee atendem as pessoas com 

mobilidade reduzida, existem 

Em 29 de janeiro de 2017, 

foi dado o prazo de 180 dias, 

em Termo de Ajustamento de 

Conduta, para cumprimento 

desta obrigação. 

Não são todos os veículos 

que atendem as pessoas com 

mobilidade reduzida, existem 

32 veículos que não estão 

adaptados de acordo com a 

exigência 	do 	Decreto 

5.296/2004. 

292/2017: 

Estendido 	prazo 	para 

realização da vistoria até o 

dia 25/08/2017. 

Notificação 	006/2017 

enviado através de Oficio no 

301 de 2017. 

a 

32 	\Pedi:trios 	que 	não 	estão 

adaptados de acordo com 

exigência 	do 	Decreto 

5.296/2004. 
,--17\ 
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a. 	 

Deveriam 	comparecer 	à 

vistoria todos os veículos que 

compõem 	a 	• frota, 

comparecendo apenas 30 e 

todos foram reprovados em e 

vistoria, tbi dado prazo para 

sanar 	as 	irregularidades 

apontadas. 	Porém 	nenhum 

veículo 	foi 	aprovado 	em 

vistoria. 	•Há 	mais 	de 	20 

veículos . sem 	licenciamento 

no 	município. 	Todos 	os 

Veículos 	apresentam 

problemas no tacógrafo. 

Anexo 01 — Projeto Básico Inadunplemerao. 	Não 	são Notificação 	005/2017 

Seção 04 - Acessibilidade todos 	os, 	veicules 	que enviada através de Oficio n° 

atendem 	as 	pessoas 	com 

mobilidade reduzida, existem 

292/2017 

32 veículos que não estão 

adaptados de acordo com a 

exigência 	do 	Decreto 

5.296.n004. 

Anexo 01 - Projeto Básico Inadirapiência. São iceebidas Em 29 de janeiro de 2017, 

Seção 	05 	- 	Plano 	de em 	inédi 	20 	denúncias foi dado o prazo de 180 dias, 

Operação diárias no Terminal da Lauro em Termo de Ajustamento de 

de 	Freitas 	acerca 	do 	mau Conduta, para cumprimento 

serviço 	presta.do 	pela desta obrigação. Também foi 

Empresa.. 	Viação 	Vitória. objeto 	de 	Prdeesso 

AI?) ,nuis denúncias chegam Administrativo n° 034/2015 

17 
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a Ouvidoria Geral . do 

Município em, média em ,20 

denúncias mês a maioria 

relacionada a má condições 

dos.: veículos • e. Viagens'. não 

realizadas por veículos 

quebrados: relatório de auto 

de infrações relativas ao 1° 

semestre de 2017 relatório de 

auto• de . infrações relativaS ao • 

1" semestre de 2017;. notícias 
- 	, 

publicadas na imprensa local 

apresentam precários estados 

de conservação dos veículos, 

com piso danificado, abrindo 

no interior dos veículos, 

caustnício insegurança aos 

usuários. 

Anexo 01 — Projeto Básico lnadimplemento parcial, pois 

Seção 08 — Abrigos 	 construídos 	23 

• abt.igos„ dos 50 abrigos 

propostos no contrato, Dos 

25 7.1iriges restantes, apenas 

oít, 	abrigos 	foram 

CQ!3Str 

Em 29 de janeiro de 2017, 

foi dado o prazo de 180 dias, 

em Teimo de Ajustamento de 

Conduta, para cumprimento 

desta obrigação. 

'orreia Santos 
Secreta rio Mutaicí al de 	bilidade Urbana 

CZcia de-o 	ando 
Fisealt-do 	rato 



ANEXO ti! - Plano de Negócios; 
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1 - OBJETIVO 

• 

2 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
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3.2 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

3.3 MELHOR ATENDIMENTO EM HORÁRIOS DE ALTA DEMANDA 
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3.7 REDISTRIBuiçÃo DA RECEITA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

3.8 MODELO 5W2H 

4-CONCLUSÃO 

• 



PLANEJAMENTO egERACIONA 

O objetivo do presente Plano de Reestruturação Operacional é definir diretrizes, em 

consonância com o Plano de Recuperação Judicial, que otimize a operação da 

empresa, melhorando o atendimento aos usuários e rentabilize a empresa. 

Ressalta-se que o planejamento operacional deve ser dinâmico e constante, nesse 

sentido o presente trabalho é apenas apresentar as principais macroações a serem 

implementadas. Os desdobramentos dessas ações com definição de prazo, 

nomeação de executores serão detalhados pelos respectivos setores competentes 

da empresa. 

MCUPERAÇÂO Moia 

Em função das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa, com 

agravamento rios últimos 3 anos, a empresa entrou com pedido de Recuperação 

Judicial, o qual foi deferido e encontra-se na fase de apresentação do Plano de 

Recuperação Judicial (PRJ). O Plano de Recuperação prevê um conjunto de 

medidas a serem adotadas pela empresa, nesse sentido faz-se necessário 

desenvolver, em consonância com o PRJ, as ações a serem tomadas que viabilize 

econômico-financeiramente. 

3.1 RENOVAÇÃO DE FROTA 

Dentre as principais ações a serem implementadas, a renovação de frota é a mais 

crucial. Em reunião com a diretoria fn colocado que haverá renovação da frota. No 



r" 	• 

primeiro momento serão retirados de circulação os veículos com idade de 10 anos, 

os quais possuem maior índice de quebra, conforme relação abaixo: 

Veículos com prioridade de sUbstituição 

MARCA CHASSI Anó 
CARROCERIA 

REMAVAM CHASSI PLACA 
MODELO MARCA 

Mercedes-Benz 2007 MEGA 2006 NEOBUS 912886544 9BM3840787B518633 GVQ 5637 

Mercedes-Benz , 2007 NIEGé.:32686 NEOBUS 9131104.42 9HM3840787B518625 GVQ 5647 

Mercedes-Benz 2007 MEGA 2006 NEOBUS 919208460 913M3840787B526144 HFX 0542 

Mercedes-Benz 2007 MEGA 2006 NEOBUS 912886404 9BM384078713518993 GVQ 5638 

Mercedes-Benz 2007 SVELTO 2000 GOMIL 145349462 9BM3840677B543594 JNY 3716 

Mercedes-Benz 2007 SVELTO 2000 COMIL 153039299 9BM3840677B5443373 JNY 8977 

Agrale 2007 APACHE S22 CAIO 960192760 9BYC51A1A8C000080 JRH 7458 

Mercedes-Benz 2007 TORINO 2007 ARCOP010 925104560 9BM384067713532113 DPF 3293 

Mercedes-Benz 2007 TORINO 2007 ARCOPOU 924780843 9BM3840677B532906 DPF 3287 

Há bloqueios judiciais nas contas bancárias da empresa que totalizam R$ 

948.651,18. O departamento jurídico está buscando a liberação desses recursos, 

tendo em vista a necessidade dos mesmos para manutenção da atividade, já que 

própria Lei de Recuperações Judiciais e Falências estabelece a prevalência da 

preservação da atividade. Os recursos poderão ser destinados a complementar o 

montante necessário para realização da renovação de frota, considerando a 

premência dessa renovação, inclusive com um Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado com o Poder Público que exige tal renovação. 

3.2 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Foi celebrado com a Secretaria de Serviços Públicos do Município um Termo de 

Ajustamento de Conduta, onde são cobradas o atendimento às cláusulas 

constantes no Contrato de Concessão. Dessa forma, foi definido que o Sr. Cláudio 

Andrade, diretor da empresa, concentrará esforços, através de equipe operacional, 

para cumprimentos de quesitos não onerosos num prazo de 4 meses. 

4 



3.3 MELHOR ATENDIMENTO EM HORÁRIOS DE ALTA DEMANDA 

Para otimização da operação, principalmente nos horários de alta demanda (pico), 

a empresa está buscando veículos com maior capacidade de passageiros 

(carroceria alongada, também conhecido como trucado), de forma oferecer maior 

conforto aos usuários. 

• 3.4 REPLANEJAMENTO DE LINHAS 

Em conjunto com a Secretaria Municipal responsável, a qual é a fiscalizadora do 

serviço, está se buscando um replanejamento das linhas da empresa, através de 

horários e frequência, no sentido de ofertar um serviço de melhor qualidade. 

3.5 ANÁLISE FINANCEIRA DE LINHAS E TRANSFERÊNCIA DE LINHAS 

DEFICITÁRIAS 

A empresa opera em diversas linhas da cidade, sendo que há 03 linhas que 

apresentam significativo prejuízo. A Viação Vitória está realizando um diagnóstico 

financeiro dessas linhas, objetivando apresentar ao órgão Gestor o desequilíbrio 

financeiro ocasionado por essas linhas. Dentre as alternativas possíveis, essas 

linhas podem ser ofertadas para serem atendidas pelas vans que serão 

regulamentadas para atender. determinadas áreas da cidade. Tendo em vista que 

as linhas podem ser deficitárias para operação através de veiculo tipo ônibus, por 

possuir maior custo de operação, entretanto são viáveis para atendimento por 

veículo de menor custo operacional (vans). 

eçs 



3.6 CONTROLADORIA E GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS 

Está previsto a implantação de um setor de controladoria, buscando uma maior 

redução de gastos da empresa, principalmente os de maior impacto na estrutura de 

custos da empresa. 

3.7 REDISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

De acordo com o Edital da Licitação e Contrato de Concessão, a Viação Vitória 

41, 	teria 50% da receita do sistema de transporte coletivo de Vitória da Conquista. 

Contudo, através de mudanças ocasionadas pelo órgão gestor, a empresa detém 

apenas 47% da receita, o que significa uma perda de receita de aproximadamente 

R$ 180.000,00/mês. Destarte, será pleiteado ao órgão gestor mudanças para que 

seja redistribuída a receita do sistema de forma igualitária entre as operadoras. 

Tendo em vista o desequilíbrio financeiro que a atual distribuição vem causando a 

Viação Vitória. 

3.8 MODELO 5W2H 

O modelo 5W2H é uma técnica simples e ágil para implementação de mudanças 

numa organização. Foi escolhido para implantação dos desdobramentos desse 

plano, a qual será elaborada pela sua diretoria e repassada para os principais 

gestores e encarregados de setor. 

CONCLUSÃO 

Objetivou-se com o presente Plano definir as macroações, as quais devem ser 

desdobradas e implementadas para que a empresa possa chegar a um equilíbrio 

econômico-financeiro, necessário à sustentação da sua atividade, convergindo com 

as exigênciás do contrato de concessão.  

6 



• 

Vale ressaltar que o objetivo nesse momento é apenas apresentar diretrizes 

abrangentes para uma reestruturação operacional da empresa, em alinhamento 

com o Plano de Recuperação Judicial. 

Vitória da Conquista, 10 de novembro de 2017. 

Rodrigo Vitalino da Silva Santos 

OAB/SP: 207.495 

Cláudio Vinícius Andrade 

Diretor 

• 

cp 
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ANEXO XII -- Estudo — Desequilíbrio pericial° de janeiro de 2014 até outubro 

cie 2017. 
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MESES 

PASSAGEIROS 

EQUIVALENTES 

TARIFA 

VIGENTE 
RECEITA 

OPERACIONAL 
TARIFA 

CALCULADA 

RECEITA 

OPERACIONAL 

CALCULADA 

DIFERENÇA DA 

RECEITA 

OPERACIONAL 

JAN/14 733,999 R$ 2.10 R$ 1,541,397.90 R$ 2.53 R$ 1,857,017.47 -R$ 315,619.57 
FEV/14 814,245 R$ 2.10 R$ 1,709,914.50 R$ 2.53 R$ 2,060,039.85 -R$ 350,125.35 

MAR/14 884,803 R5 2.10 R$ 1,858,086.30 R$ 2.53 R$ 2,238,551.59 -R$ 380,465.29 
ABR/14 883,854 R$ 2.10 R$ 1,856,093.40 R$ 2.53 R$ 2,236,150.62 -R$ 380,057.22 
MAI/14 867,091 R$ 2.10 R$ 1,820,891.10 R$ 2.73 R$ 2,367,158.43 -R$ 546,267.33 
JUN/14 761,475 R$ 2.10 R$ 1,599,097.50 R$ 2.73 R$ 2,078,826.75 -R$ 479,729.25 
JUL/14 894,333 R$ 2.10 R$ 1,878,099.30 R$ 2.73 R$ 2,441,529.09 -RS 563,429.79 

AGO/14 906,483 R$ 2.10 R$ 1,903,614.30 R$ 2.73 R$ 2,474,698.59 -R$ 571,084.29 
SET/14 927,615 R$ 2.10 R$ 1,947,991.50 R$ 2.73 R$ ' 2,532,388.95 -R$ 584,397.45 

OUT/14 935,594 R$ 2.10 R$ 1,964,747.40 R$ 2.73 R$ 2,554,171.62 -R$ 589,424.22 
05/NOV/14 (1) 850,145 R$ 2.40 R$ 2,040,348.00 R$ 2.74 R$ 2,329,397.30 -R$ 289,049.30 

DEZ/14 858,949 R$ 2.40 R$ 2,061,476.40 R$ 2.74 R$ 2,353,518.89 -R$ 292,042.49 
JAN/15 749,853 R$ 2.40 R$ 1,799,646.00 R$ 2.74 R$ 2,054,595.85 -R$ 254,949.85 
FEV/15 653,736 R$ 2.40 R$ 1,568,966.40 R$ 2.74 R$ 1,791,236.64 -R$ 222,270.24 

MAR/15 904,634 R$ 2.40 R$ 2,171,121.60 R$ 2.74 R$ 2,478,697.16 -R$ 307,575.56 
ABR/15 812,205 R$ 2.40 R$ 1,949,290.80 R$ 2.74 R$ 2,225,440.33 -R$ 276,149.53 
MAI/15 800,613 R$ 2.40 R$ 1,921,471.20 R$ 2.74 R$ 2,193,679.62 -R$ 272 208 42 
JUN/15 651,270 R$ 2.40 R$ 1,563,048.00 R$ 2.74 R$ 1,784,479.80 -R$ 221,431.80 

01/JUL/15 (2) 732,038 R$ 2.80 R$ 2,049,706.40 R$ 3.00 R$ 2,196,114.00 -R$ 146,407.60 
AGO/15 787,959 R$ 2.80 R$ 2,206,285.20 R$ 3.00 R$ 2,363,877.00 -R$ 157,591.80 
SET/15 787,509 R$ 2.80 R$ 2,205,025.20 R$ 3.00 R$ 2,362,527.00 -R$ 157,501.80 

OUT/15 809,949 R$ 2.80 R$ 2,267,857.20 R$ 3.00 R$ 2,429,847.00 -R$ 161,989.80 
NOV/15 745,610 R$ 2.80 R$ 2,087,708.00 R$ 3.00 R$ 2,236,830.00 -R$ 149,122.00 
DEZ/15 733,614 R$ 2.80 R$ 2,054,119.20 R$ 3.00 R$ 2,200,842.00 -R$ 146,722.80 
JAN/16 

FEV/16 
601,590 

599,164 
R$ 

R$ 

2.80 

2.80 

R$ 

R$ 

1,684,452.00 

1,677,659.20 

R$ 

R$ 

3.25 

3.25 

R$ 

R$ 

1,955,167.50 

1,947,283.00 
-R$ 270,715,50 

-R$ 269,623.80 
MAR/16 750,181 R$ 2.80 R$ 2,100,506.80 R$ 3.25 R$ 2,438,088.25 -R$ 337,581.45 
ABR/16 717,306 R$ 2.80 R$ 2,008,456.80 R$ 3.25 R$ 2,331,244.50 -R$ 322,787.70 
mai-16 728,668 R$ 2.80 R$ 2,040,269.00 R$ 3.25 R$ 2,368,169.38 -R$ 327,900.38 

SIMTRANS - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DIFERENÇA TARIFÁRIA - TARIFA VIGENTE x TARIFA CALCULADA - 2014 e 2017 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 

• 



i 	• 
SIMTRANS - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DIFERENÇA TARIFÁRIA - TARIFA VIGENTE x TARIFA CALCULADA - 2014 e 2017 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 

PASSAGEIROS TARIFA RECEITA TARIFA 
RECEITA 

OPERACIONAL 
DIFERENÇA DA 

RECEITA 
jun-16 680,247 R$ 2.80 R$ 1,904,690.20 R$ 3.25 R$ 2,210,801.13 -R$ 306,110.93 
jul-16 693,756 R$ 2.80 R$ 1,942,516.80 R$ 3.25 R$ 2,254,707.00 -R$ 312,190.20 

ago-16 741,232 R$ 2.80 R$ 2,075,449.60 R$ 3.57 R$ 2,646,198.24 -R$ 570,748.64 
set-16 719,603 R$ 2.80 R$ 2,014,887.00 R$ 3.57 R$ 2,568,980.92 -R$ 554,093.93 
out-16 714,825 R$ 2.80 R$ 2,001,510.00 R$ 3.57 R$ 2,551,925.25 -R$ 550,415.25 
nov-16 603,116 R$ 2.80 R$ 1,688,724.80 R$ 3.57 R$ 2,153,124.12 -R$ 464,399.32 
dez-16 661,990 R$ 2.80 R$ 1,853,572.00 R$ 3.57 R$ 2,363,304.30 -R$ 509,732.30 
jan-17 580,015 R$ 2.80 R$ 1,624,042.00 RS 3.58 R$ 2,077,729.73 -R$ 453,587.73 
fev-17 586,137 R$ 3.30 R$ 1,934,252.10 R$ 3.59 R$ 2,105,404.10 -R$ 171,152.00 

mar-17 756,149 R5 3.30 R$ 2,495,291.70 R$ 3.60 R$ 2,718,884.96 -R$ 223,593.26 
abr-17 625,941 R$ 3.30 R$ 2,065,605,30 R$ 3.63 R$ 2,274,732.19 -R$ 209,126.89 
mai-17 766,679 R$ 3.30 R$ 2,530,040.70 RS 3.76 R$ 2,886,239.76 -R$ 356,199.06 
jun-17 645,893 R$ 3.30 R$ 2,131,445.25 R5 3.79 R$ 2,445,090.65 -R$ 313,645.40 
jul-17 665,144 R$ 3.30 R$ 2,194,973.55 R$ 3.80 R$ 2,528,875.59 -R$ 333,902.04 

ago-17 689,020 RS 3.30 R$ 2,273,766.00 R$ 3.81 R$ 2,624,270.47 -R$ 350,504.47 
set-17 677,875 R$ 3.30 R$ 2,236,987.50 R$ 3.91 R$ 2,652,999.39 -R$ 416,011.89 
out-17 703,499 R$ 3.30 R$ 2,321,546.70 R$ 3.99 R$ 2,804,709.81 -RS 483,163.11 

TOTAL 34,395,602 R$ 90,826,647.80 R$ 106,749,545.79 -R$ 15,922,897.99 

)(1) No mês de novembro de 2014, ocorreu reajuste da tarifa para R$ 2,40, no dia 05/11, portanto a receita operacional mensal foi 
ca‘lculada,considerando 4 dias (dias 01 a 04) de passageiros transportados com a cobrança da tarifa de R$ 2,10 e 26 dias (dias 05 a 30) 

de passageiros transportados com cobrança da tarifa de R$ 2,40. 

(2) No mês de julho de 2015, ocorreu reajuste da tarifa para R$ 2,80, no dia 01/07/2015. 



• 
SIMTRANS - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DIFERENÇA TARIFÁRIA - TARIFA VIGENTE x TARIFA CALCULADA - 2014 a 2016 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 

MESES 
PASSAGEIROS 

EQUIVALENTES 
TARIFA 

VIGENTE 
RECEITA 

OPERACIONAL 
TARIFA 

CALCULADA 

RECEITA 
OPERACIONAL 

CALCULADA 

DIFERENÇA DA 
RECEITA 

OPERACIONAL 

JAN/14 733,999 R$ 2.10 R$ 1,541,397.90 R$ 2.53 R$ 1,857,017.47 -R$ 315,619.57 
FEV/14 814,245 R$ 2.10 R$ 1,709,914.50 R$ 2.53 R$ 2,060,039.85 -R$ 350,125.35 

MAR/14 884,803 R$ 2.10 R$ 1,858,08630 R$ 2.53 R$ 2,238,551.59 -R$ 380,465.29 
ABR/14 883,854 R$ 2.10 R$ 1,856,093.40 R$ 2.53 R$ 2,236,150.62 -R$ 380,057.22 
MAI/14 867,091 R$ 2.10 R$ 1,820,891.10 R$ 2.73 R$ 2,367,158.43 -R$ 546,267.33 
JUN/14 761,475 R$ 2.10 R$ 1,599,097.50 R$ 2.73 R$ 2,078,826.75 -R$ 479,729.25 
JUL/14 894,333 R$ 2.10 R$ 1,878,099.30 R$ 2.73 R$ 2,441,529.09 -R$ 563,429.79 

AGO/14 906,483 R$ 2.10 R$ 1,903,614.30 R$ 2.73 R$ 2,474,698.59 -R$ 571,084.29 
5E7/14 927,615 R$ 2.10 R$ 1,947,991.50 R$ 2.73 R$ 2,532,388.95 -R$ 584,397.45 

OUT/14 935,594 R$ 2.10 R$ 1,964,747.40 R$ 2.73 R$ 2,554,171.62 -R$ 589,424.22 
05/NOV/14 (1) 850,145 R$ 2.40 R$ 2,040,348.00 R$ 2.74 R$ 2,329,397.30 -R$ 289,049.30 

DEZ/14 858,949 R$ 2.40 R$ 2,061,476.40 R$ 2.74 R$ 2,353,518.89 -R$ 292,042.49 
JAN/15 749,853 R$ 2.40 R$ 1,799,646.00 R$ 2.74 R$ 2,054,595.85 -R$ 254,949.85 
FEV/15 653,736 R$ 2.40 R$ 1,568,966.40 R$ 2.74 R$ 1,791,236.64 -R$ 222,270.24 

MAR/15 904,634 R$ 2.40 R$ 2,171,121.60 R$ 2.74 R$ 2,478,697.16 -R$ 307,575.56 
ABRAS 812,205 R$ 2.40 R$ 1,949,290.80 R$ 2.74 R$ 2,225,440.33 -R$ 276,149.53 
MAI/15 800,613 R$ 2.40 R$ 1,921,471.20 R$ 2.74 R$ 2,193,679.62 -R$ 272,208.42 
JUN/15 651,270 R$ 2.40 R$ 1,563,048.00 R$ 2.74 R$ 1,784,479.80 -R$ 221,431.80 

01/JUL/15 (2) 732,038 R$ 2.80 R$ 2,049,706.40 R$ 3.00 R$ 2,196,114.00 -R$ 146,407.60 
AGO/15 787,959 R$ 2.80 R$ 2,206,285.20 R$ 3.00 R$ 2,363,877.00 -R$ 157,591.80 
SET/15 787,509 R$ 2.80 R$ 2,205,025.20 R$ 3.00 R$ 2,362,527.00 -R$ 157,501.80 

OUT/15 809,949 R$ 2.80 R$ 2,267,857.20 R$ 3.00 R$ 2,429,847.00 -R$ 161,989.80 
R NOV/15 745,610 R$ 2.80 R$ 2,087,708.00 R$ 3.00 R$ 2,236,830.00 -R$ 149,122.00 

V) 



SIMTRANS - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DIFERENÇA TARIFÁRIA - TARIFA VIGENTE x TARIFA CALCULADA - 2014 a 2016 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 

MESES 
PASSAGEIROS 

EQUIVALENTES 
TARIFA 

VIGENTE 
RECEITA 

OPERACIONAL 
TARIFA 

CALCULADA 

RECEITA 
OPERACIONAL 

CALCULADA 

DIFERENÇA DA 
RECEITA 

OPERACIONAL 

DEZ/15 733,614 R$ 2.80 R$ 2,054,119.20 R$ 3.00 R$ 2,200,842.00 -R$ 146,722.80 
JAN/16 601,590 R$ 2.80 R$ 1,684,452.00 R$ 3.25 R$ 1,955,167.50 -R$ 270,715.50 
FEV/16 599,164 R$ 2.80 R$ 1,677,659.20 R$ 3.25 R$ - 1,947,283.00 -R$ 269,623.80 

MAR/16 750,181 R$ 2.80 R$ 2,100,506.80 R$ 3.25 R$ 2,438,088.25 -R$ 337,581.45 
A8R/16 717,306 R$ 2.80 R$ 2,008,456.80 R$ 3.25 R$ 2,331,244.50 -R$ 322,787.70 
mai-16 728,668 R$ 2.80 R$ 2,040,269.00 R$ 3.25 R$ 2,368,169.38 -R$ 327,900.38 
jun-16 680,247 R$ 2.80 R$ 1,904,690.20 R$ 3.25 R$ 2,210,801.13 -R$ 306,110.93 
juI-16 693,756 R$ 2.80 R$ 1,942,516.80 R$ 3.25 R$ 2,254,707.00 -R$ 312,190.20 

ago-16 741,232 R$ 2.80 R$ 2,075,449.60 R$ 3.57 R$ 2,646,198.24 -R$ 570,748.64 
set-16 719,603 R$ 2.80 R$ 2,014,887.00 R$ 3.57 R$ 2,568,980.92 -R$ 554,093.93 
out-16 714,825 R$ 2.80 R$ 2,001,510.00 R$ 3.57 R$ 2,551,925.25 -R$ 550,415.25 
nov-16 603,116 R$ 2.80 R$ 1,688,724.80 R$ 3.57 R$ 2,153,124.12 -R$ 464,399.32 
dez-16 661,990 R$ 2.80 R$ 1,853,572.00 R$ 3.57 R$ 2,363,304.30 -R$ 509,732.30 

TOTAL 27,699,251 R$ 69,018,697.00 R$ 81,630,609.13 -R$ 12,611,912.14 

(1) No mês de novembro de 2014, ocorreu reajuste da tarifa para R$ 2,40, no dia 05/11, portanto a receita operacional mensal foi 

calculada,considerando 4 dias (dias 01 a 04) de passageiros transportados com a cobrança da tarifa de R$ 2,10 e 26 dias (dias 05 a 30) 

de passageiros transportados com cobrança da tarifa de R$ 2,40. 

(2) No mês de julho de 2015, ocorreu reajuste da tarifa para R$ 2,80, no dia 01/07/2015. 



• 
SIMTRANS - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DIFERENÇA TARIFÁRIA - TARIFA VIGENTE x TARIFA CALCULADA - 2017 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 

MESES 
PASSAGEIROS 

EQUIVALENTES 
TARIFA 

VIGENTE 
RECEITA 

OPERACIONAL 
TARIFA 

CALCULADA 

RECEITA 
OPERACIONAL 

CALCULADA 

DIFERENÇA DA 
RECEITA 

OPERACIONAL 

jan-17 580,015 R$ 2.80 R$ 1,624,042.00 R$ 3.58 R$ 2,077,729.73 -R$ 453,687.73 

fev-17 586,137 R$ 3.30 R$ 1,934,252.10 R$ 3.59 R$ 2,105,404.10 -R$ 171,152.00 

mar-17 756,149 R$ 3.30 R$ 2,495,291.70 R$ 3.60 R$ 2,718,884.96 -R$ 223,593.26 
abr-17 625,941 R$ 3.30 R$ 2,065,605.30 R$ 3.63 R$ 2,274,732.19 -R$ 209,126.89 
mai-17 766,679 R$ 3.30 R$ 2,530,040.70 R$ 3.76 R$ 2,886,239.76 -R$ 356,199.06 
jun-17 645,893 R$ 3.30 R$ 2,131,445.25 R$ 3.79 R$ 2,445,090.65 -R$ 313,645.40 

jul-17 665,144 R$ 3.30 R$ 2,194,973.55 R$ 3.80 R$ 2,528,875.59 -R$ 333,902.04 

ago-17 689,020 R$ 3.30 R$ 2,273,766.00 R$ 3.81 R$ 2,624,270.47 -R$ 350,504.47 

set-17 677,875 R$ 3.30 R$ 2,236,987.50 R$ 3.91 R$ 2,652,999.39 -R$ 416,011.89 

out-17 703,499 R$ 3.30 R$ 2,321,546.70 R$ 3.99 R$ 2,804,709.81 -R$ 483,163.11 

TOTAL 6,696,351 R$ 21,807,950.80 R$ 25,118,936.66 -R$ 3,310,985.86 

(1) No mês de novembro de 2014, ocorreu reajuste da tarifa para R$ 2,40, no dia 05/11, portanto a receita operacional mensal foi 

calculada,considerando 4 dias (dias 01 a 04) de passageiros transportados com a cobrança da tarifa de R$ 2,10 e 26 dias (dias 05 a 30) 

de passageiros transportados com cobrança da tarifa de R$ 2,40. 

(2) No mês de julho de 2015, ocorreu reajuste da tarifa para R$ 2,80, no dia 01/07/2015. 
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SIMTRANS - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DIFERENÇA TARIFÁRIA - TARIFA VIGENTE x TARIFA CALCULADA - 2014 a 2016 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 
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DÉFICIT OPERACIONAL 
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SIMTRANS - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

DIFERENÇA TARIFÁRIA - TARIFA VIGENTE x TARIFA CALCULADA - 2017 

VIAÇÃO VITÓRIA LTDA. 
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