
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2022

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana – CIMU vem por meio deste
tornar público:

Edital de seleção de membros representantes dos usuários do serviço de
transporte coletivo rodoviário interestadual semiurbano de passageiros, entre
as localidades de MAFRA SC e RIO NEGRO PR.

1. OBJETO:

1.1. O presente Edital tem por objeto a seleção de membros representantes dos

usuários do serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual semiurbano de

passageiros operado entre as localidades de MAFRA SC e RIO NEGRO PR/ para

composição de comissão tripartite com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a

prestação do referido serviço.

1.2 O processo seletivo e a criação da comissão tripartite são regidos pela:

a) Resolução ANTT nº 5.938, de 4 de maio de 2021, que regulamenta a criação

e o funcionamento das Comissões Tripartites no âmbito da Agência Nacional

de Transportes Terrestres – ANTT; e

b) Portaria Conjunta SUPAS/SUFIS nº 01/12/2021, que disciplina o

funcionamento das comissões tripartites no âmbito dos Serviços de

Transporte Coletivo Rodoviário Interestadual Semiurbano de Passageiros sob

competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres e de

Convenentes.

1.3 A comissão tripartite não possuirá fins lucrativos e a participação dos seus

membros será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.



2. CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1. Em consonância com os princípios de publicidade e de isonomia, poderão

participar desta seleção qualquer pessoa física maior de (18) dezoito anos em pleno

gozo de seus direitos civis e políticos, bem como instituições representativas dos

usuários sem fins lucrativos, que em seu estatuto tenham previstos a atuação na

área de transporte público de passageiros nas localidades de MAFRA SC e RIO

NEGRO PR e que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste Edital.

2.2. Somente poderão participar da seleção as Entidades representativas dos

usuários que não tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou

punidas com suspensão do direito de firmar Convênios ou outros ajustes com o

Governo Federal, os estados de SANTA CATARINA E PARANA, e os municípios de

MAFRA SC e RIO NEGRO PR

2.3. O interessado deverá examinar todas as disposições deste Edital,bem como

apresentar a documentação solicitada, firmando compromisso na aceitação

incondicional dos termos deste instrumento convocatório.

2.4. Não será admitida a participação de interessado que mantenha vínculo de

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a ANTT, com

a Comissão de Seleção, com as empresas que prestam o serviço de transporte

público coletivo o local, com a empresa que presta o serviço semiurbano entre os

municípios de MAFRA SC e RIO NEGRO PR com as prefeituras dos municípios

envolvidos, e com os governos estaduais/distrital onde se localizam os municípios

atendidos pelos serviços semiurbanos.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

3.1. Os documentos exigidos na presente seleção deverão ser encaminhados à

setor de licitação da prefeitura de Mafra



3.2. O interessado deverá protocolar no setor de licitação da prefeitura de MAFRA

os seguintes documentos:

a) formulário de candidatura para membro da comissão tripartite, nos termos do

ANEXO I;

b) comprovante de endereço (da pessoa física ou da instituição) em uma das

localidades atendidas pelo serviço semiurbano;

c) se pessoa física:

c.1) cópia de documento oficial de identificação com foto (Carteira de identidade,

Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ou outro documento válido);

c.2) declaração de usuário do serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual

semiurbano de passageiros operado entre as localidades de MAFRA SC e RIO

NEGRO PR, com frequência de no mínio 3 (três) viagens no sistema semiurbano por

semana (ida + volta), nos termos do ANEXOII – somente serão aceitos usuários que

realizarem no mínimo 3 (três viagens por semana no serviço semiurbano);

d) se pessoa jurídica:

d.1) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

da Receita Federal;

d.2) documento que comprove a delegação de poderes da instituição a seu

representante, conferindo os poderes necessários para a sua representação no

âmbito da comissão tripartite;

d.3) cópia do estatuto social demonstrando possuir atuação na área de transporte

público de passageiros em ao menos uma das localidades atendidas pelo serviço

semiurbano.

3.3. Somente serão considerados habilitados para compor a comissão tripartiteos

interessados que entregarem a totalidade da documentaçãosolicitada, nos exatos

termos deste Edital erespectivos Anexos.



4. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

4.1. Os documentos deverão ser protocolados no setor de licitação da prefeitura de

MAFRA SC.

4.1.1. Os documentos deverão ser protocolados no setor de licitação da prefeitura

de Mafra ate as 17 horas do dia 07/04/2022. 4.2 A Comissão de Seleção, a seu

critério, poderá promover diligência, para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das

declarações solicitadas e a autenticidade da documentação apresentada.

4.2.1 A Comissão de Seleção reserva-se ao direito de exigir, a qualquer tempo, a

reapresentação de documento/declaração, bem como documentos complementares.

4.3. Os interessados são responsáveis pela fidelidade e a legitimidade das

informações e dos documentos a serem apresentados.

4.3.1. A constatação, a qualquer tempo, de declaração falsa ou a adulteração dos

documentos apresentados ensejará a aplicação de penalidades e a suspensão do

direito de participar de comissão tripartite.

4.4 A ausência de quaisquer documentos do item 3.2. deste Edital, inviabilizará a

participação do interessado no processo seletivo.

4.5 Todos os documentos expedidos pela Instituição deverão ser subscritos por seu

representante legal ou por seu procurador legalmente instituído.

4.6 Os interessados assumem todos os custos de preparação e apresentação da

documentação, não sendo a ANTT, em nenhum caso,responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do presente processo seletivo.

6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

6.1. Os documentos dos interessados serão analisados e, na sequência, habilitados

ou inabilitados para participar do ranqueamento.

6.1.1 Serão selecionados 2 (dois) interessados: 1 (um) para assumir a função de

representante titular dos usuários e 1 (um) para atuar como representante suplente

dos usuários,no âmbito da comissão tripartite.



6.2 O ranqueamento será realizado considerando os seguintes critérios:

6.2.1Será dada preferência a instituições com representatividade dos usuários de

transporte público locais, em detrimento a usuários pessoas físicas;

6.2.1.1. Cada ano completo de atuação da instituição no âmbito do transporte

público local contará como 1 (um) ponto fara a formação do ranking.

6.2.1.2. No caso de empate, será priorizada a instituição que demonstrar maior

abrangência de atuação, por meio da verificação do volume de passageiros

transportados na sua área de atuação.

6.2.2 No caso de pessoas físicas, será conferida a seguinte pontuação:

a) 1 ponto para usuários que realizam de 3 (três) a 6 (seis) viagens por semana (ida

+ volta);

b) 2 pontos para usuários que realizam de 7 (sete) a 10 (dez) viagens por semana

(ida + volta);

c) 3 pontos para usuários que realizam de 11 (onze) ou mais viagens por semana

(ida + volta).

6.2.2.1 No caso de empate, será priorizada a pessoa física de maior idade,

considerando-se os anos, meses e dias de vida a contar da data de nascimento

constante no documento oficial fornecido.

6.3 O interessado com maior pontuação será selecionado como representante titular,

sendo os demais elegíveis para exercer a função de representante suplente.

7. DO JULGAMENTO

7.1 A análise da documentação será realizada por Comissão de Seleção legalmente

instituída por meio de Portaria do Consórcio.

7.1.1. A Comissão analisará a documentação recebida em até 5 (cinco) dias úteis a

contar do prazo final para o envio da documentação pelos interessados.



7.2. A Comissão de Seleção registrará em ata o resultado da análise dos

documentos e o ranqueamento dos interessados.

7.2.1. A ata será disponibilizada no sítio eletrônico da ANTT e encaminhada para o

e-mail cadastrado pelos interessados.

7.3 Os2 (dois) primeiros selecionados no certame, com maiores pontuações, serão

informados por meio do e-mail cadastrado para assinar o termo de compromisso de

participação em comissão tripartite.

7.3.1 O interessado selecionado com maior pontuação será designado como

representante titular.

7.4. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a

eliminação do candidato e convocação de candidato classificado em posição

imediatamente subsequente.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Todos os horários previstos neste Edital são regidos pelo horário de Brasília/DF.

8.2. Os casos omissos e duvidosos referentes ao processo seletivo serão resolvidos

pela Comissão de Seleção.

8.2 Para o esclarecimento de dúvidas poderão ser encaminhadas mensagens para o

e-mailcimuriomafra@gmail.com.

MAFRA 07 de março de 2022



ANEXO I

Formulário de candidatura para membro representante dos usuários do
serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual semiurbano de
passageiros entre as localidades de MAFRA SC e RIO NEGRO PR

Nome completo do Interessado (pessoa física ou jurídica):

___________________________________________________________________

Se pessoa física, nome do(a) representante da

Instituição:___________________________________________________________

Endereço completo (logradouro, número, bairro,

CEP):_________________________

___________________________________________________________________

Cidade/UF:__________________________________________________________

CPF/CNPJ:____________________________

Telefones de contato: (___)______________ e (___)________________

E-mail:_____________________________________________________

Sítio eletrônico (no caso de Instituição):____________________________________

Eu, interessado em tornar membro de comissão tripartite, declaro:

a) possuir idoneidade perante a Administração Pública Federal, Estadual,

Municipal/Distrital;

b) ter pleno conhecimento das regras e condições definidas no Edital de

seleção;

c) concordar com as regras e condições para a participação em comissão

tripartite, notadamente aquelas estabelecidas na Resolução ANTT nº

5.938/2021 e na Portaria Conjunta SUPAS/SUFIS nº 1/2021;



d) ter ciência que a minha atuaçãoé sem fins lucrativos, e não configura

qualquer tipo de vínculo empregatício ou direito adquirido junto à

Administração Pública e aos demais membros da Comissão;

e) não possuir vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou

trabalhista com a ANTT, com a Comissão de Seleção, com a empresa que

presta o serviço de transporte semiurbano entre os municípios de MAFRA SC

e RIO NEGRO PR, com as empresas que prestam serviço de transporte

público coletivo locais, com as prefeituras dos municípios envolvidos, e com

os governos estaduais onde se localizam os municípios atendidos pelo

serviço semiurbano.

Estou ciente de que a inveracidade das informações por mim declaradas constituem

falta grave, passível de aplicação de sanções e penalidades previstas na legislação

vigente.

(nome completo do(a) Interessado(a) e assinatura)



ANEXO II

Declaração de usuário do serviço de transporte coletivo rodoviário
interestadual semiurbano de passageiros operado entre as localidades de

MAFRA SC e RIO NEGRO PR

Nome completo do(a) Interessado(a) (somente pessoa física):

___________________________________________________________________

CPF:____________________________

Eu, interessado em tornar-me membro de Comissão Tripartite, declaro ser usuário(a)

assíduo(a) do serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual semiurbano de

passageiros operado entre as localidades de MAFRA SC e RIO NEGRO PR, com

frequência de XXXviagens (ida + volta) no sistema semiurbano por semana.

Estou ciente de que a inverde das informações por mim declaradas constituem falta

grave, passível de aplicação de sanções e penalidades previstas na legislação

vigente.

(nome completo do Interessado(a) e assinatura)


