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LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE
ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
DOMINGOS MARTINS

Licitação EXCLUSIVA para pessoas jurídicas enquadradas como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno
Porte-EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, com sede na Rua Bernardino Monteiro, nº 22, Centro, Domingos Martins
- ES, torna público que realizará licitação, nos termos deste Edital, na modalidade Pregão, tipo Presencial,
através de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto de Pessoal
739/2018 de acordo com a Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.

1 - TERMO DE REFERÊNCIA
1.1 - Modalidade: Pregão  

1.2 - Solicitação: nº  000866/2019 Secretaria Municipal de Educação e Esporte

1.3 - Processo nº  -  3897/2019
                                
1.4 - Tipo de Licitação: Menor Preço, por Lote.

2 - OBJETO
2.1- O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar
dos alunos que frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins, conforme
especificações e condições estabelecidas no ANEXO I do presente Edital.

2.2 - O objeto da presente licitação poderá ser adjudicado a mais de um licitante, respeitando-se a classificação
por lote.

3 - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO
3.1 - O credenciamento ocorrerá no dia 22 de agosto de 2019, a partir das 13:00 horas e 30 minutos até as
14:00 horas, na Sala de Licitações, localizada na Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, Domingos Martins - ES.

3.1.2 - Caso o licitante não esteja presente, deverá enviar declaração (ANEXO III) dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 7.1.2.

4 - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 - Os interessados em participar da licitação deverão entregar os envelopes contendo a Proposta e
Documentação para Habilitação no PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, localizada
na Rua Bernardino Monteiro nº 22, Centro, deste Município, até às 13:00 horas e 50 minutos do dia 22 de agosto
de 2019. 

4.1.1 - Os envelopes referentes a este Pregão, deverão ser entregues fechados, indevassáveis e assinados em
seus lacres, devendo constar em seu anverso a seguinte indicação:

ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

Licitação EXCLUSIVA para pessoas jurídicas enquadradas como Microempresa-
ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, com sede na Rua Bernardino Monteiro, nº 22, Centro, 
Domingos Martins - ES, torna público que realizará licitação, nos termos deste Edital, na modalidade 
Pregão, tipo Presencial, através de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, e Equipe de Apoio, 
designados pelo Decreto de Pessoal 739/2018 de acordo com a Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, a 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 
147/2014.

1 - TERMO DE REFERÊNCIA
1.1 - Modalidade: Pregão  

1.2 - Solicitação: nº  000866/2019 Secretaria Municipal de Educação e Esporte

1.3 - Processo nº  -  3897/2019
                                
1.4 - Tipo de Licitação: Menor Preço, por Lote.

2 - OBJETO
2.1- O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para realização de transporte 
escolar dos alunos que frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos 
Martins, conforme especificações e condições estabelecidas no ANEXO I do presente Edital.

2.2 - O objeto da presente licitação poderá ser adjudicado a mais de um licitante, respeitando-se a 
classificação por lote.

3 - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO
3.1 - O credenciamento ocorrerá no dia 22 de agosto de 2019, a partir das 13:00 horas e 30 minutos 
até as 14:00 horas, na Sala de Licitações, localizada na Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro, 
Domingos Martins - ES.
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ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - ES
PREGÃO N.° 000053/2019
ABERTURA: 22 de agosto de 2019

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREGÃO N.° 000053/2019
ABERTURA: 22 de agosto de 2019

4.1.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido no item 4.1.

5 - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA ABERTURA
5.1 - A sessão de abertura das propostas terá início às 14:00 horas do dia 22 de agosto de 2019, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, localizada na Rua Bernardino Monteiro nº 85, Centro,
Domingos Martins - ES. 

6 - CREDENCIAMENTO
6.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um representante munido de
documento que o credencie à participação (ANEXO II), respondendo o mesmo pela representada.

6.2 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem
como possa manifestar interesse recursal.

6.3 - Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente deverá apresentar ao Pregoeiro os
seguintes documentos:

a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público;
b) Carta de  credenciamento (ANEXO II), com firma devidamente reconhecida, que o autorize a participar
especificamente deste Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de
preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos
pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.
c) Cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos
aditivos, do documento de eleição de seus administradores), que comprove que o outorgante do instrumento
procuratório que citado na alínea anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

6.3.1 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá
comprovar a representatividade por meio de apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus
termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores.

6.3.2 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até um
dia antes da data do credenciamento.

6.4 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos,
renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

6.5 - A não-apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento implicará no
impedimento de ofertar lances verbais e manifestar motivadamente o interesse de recorrer no presente Pregão.

3.1.2 - Caso o licitante não esteja presente, deverá enviar declaração (ANEXO III) dando ciência de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 7.1.2.

4 - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 - Os interessados em participar da licitação deverão entregar os envelopes contendo a Proposta e 
Documentação para Habilitação no PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, localizada na Rua Bernardino Monteiro nº 22, Centro, deste Município, até às 13:00 horas e 
50 minutos do dia 22 de agosto de 2019. 

4.1.1 - Os envelopes referentes a este Pregão, deverão ser entregues fechados, indevassáveis e 
assinados em seus lacres, devendo constar em seu anverso a seguinte indicação:

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - ES
PREGÃO N.° 000053/2019
ABERTURA: 22 de agosto de 2019

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREGÃO N.° 000053/2019
ABERTURA: 22 de agosto de 2019

4.1.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido no item 
4.1.

5 - DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA ABERTURA
5.1 - A sessão de abertura das propostas terá início às 14:00 horas do dia 22 de agosto de 2019, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, localizada na Rua Bernardino Monteiro 
nº 85, Centro, Domingos Martins - ES. 

6 - CREDENCIAMENTO
6.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um representante 
munido de documento que o credencie à participação (ANEXO II), respondendo o mesmo pela 
representada.

6.2 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e 
sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

6.3 - Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente deverá apresentar ao 
Pregoeiro os seguintes documentos:
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6.6 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, desde que devidamente
justificado à Administração.

6.7 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa.

6.8 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a(o) Pregoeira(o) ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação" relativa a este Pregão.
6.8.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

6.9 - Para participação desta licitação a empresa deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar a Declaração
referente à condição de MEE - EPP, nos termos do anexo VI.
6.9.1 -  Esta Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa designada para
este fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar o número de registro do
mesmo no CRC, devidamente acompanhada da Certidão Simplificada da Junta Comercial da qual conste o
enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com data de emissão não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.
6.9.2 -  Esta declaração é obrigatória e deverá ser apresentada juntamente com o credenciamento ou com a
Proposta.
6.9.2.1 -  A não comprovação do licitante da sua condição de MEE ou EPP tornará impossível a participação da
empresa nesta licitação.

6.10 - Os documentos de credenciamento não deverão estar envelopados.

7 - ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 - Na abertura das propostas os licitantes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação (ANEXO III).

7.1.1 - A declaração deverá ser entregue a Pregoeira Municipal separadamente dos envelopes n.° 01 -
PROPOSTA e n.° 02 - HABILITAÇÃO, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei n.° 10.520/02.

7.1.2 - Caso o licitante não se faça presente, deverá remeter a declaração de que trata o item 3.1.2 em
envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres:

ENVELOPE - DECLARAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREGÃO N.° 000053/2019

7.2 - Após a entrega dos envelopes contendo a Proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.3 - A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação poderá ser redigida e firmada na própria
sessão. A declaração também pode ser apresentada de modo oral, devendo o pregoeiro registrá-la em ata.

8 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
8.1 - Poderão participar deste Pregão licitantes que:
a) possuam atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, expresso no Estatuto ou
Contrato Social;
b) atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público;
b) Carta de  credenciamento (ANEXO II), com firma devidamente reconhecida, que o autorize a 
participar especificamente deste Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de 
lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.
c) Cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores), que comprove que o 
outorgante do instrumento procuratório que citado na alínea anterior possui os devidos poderes da 
outorga supra.

6.3.1 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, 
deverá comprovar a representatividade por meio de apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores.

6.3.2 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação 
deverá ocorrer até um dia antes da data do credenciamento.

6.4 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 
renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

6.5 - A não-apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento implicará no 
impedimento de ofertar lances verbais e manifestar motivadamente o interesse de recorrer no presente 
Pregão.

6.6 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, desde que 
devidamente justificado à Administração.

6.7 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa.

6.8 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a(o) Pregoeira(o) ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação" relativa a este Pregão.
6.8.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

6.9 - Para participação desta licitação a empresa deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar a Declaração 
referente à condição de MEE - EPP, nos termos do anexo VI.
6.9.1 -  Esta Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou pessoa 
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c) pessoas jurídicas enquadradas como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

8.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do
direito de licitar e contratar com o Município de Domingos Martins, bem como aqueles relacionados no art. 9º da
Lei nº 8.666/93.
8.2.1 - Não poderão participar da presente licitação as empresas das quais servidores do Município sejam
gerentes, acionistas, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

8.2.2 -  Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

9 - PROPOSTA
9.1 - O envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços e a Declaração referente  à condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso.

9.2 - A Proposta de Preços deverá ser  formulada em uma via, datilografada ou digitada, contendo a
identificação da empresa licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu
representante legal, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo conter as seguintes
informações:

a) Discriminação do objeto ofertado, conforme especificações e condições constante no ANEXO I deste Edital. 

b) Preço unitário e total ofertado, por lote, devendo ser cotado em real, com até duas casas decimais após a
vírgula, incluindo-se todos os custos relacionados ao fornecimento do objeto deste Edital;
b.1)  Em caso de divergência entre o preço unitário e o preço total, será levado em consideração o preço total
do lote.

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contada da data de abertura
da mesma. Não sendo informado o prazo, será considerado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias;
c.1) Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da proposta, e caso
persista o interesse desta Municipalidade, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima referida,
por igual prazo, no mínimo.

d) Prazo de execução de execução do contrato de será até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado
nos termos do Art. 57, da 8666/93..

9.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros,
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados
aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus à Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

9.4 - A simples apresentação da proposta, por si só, implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas
as condições deste edital, independentemente de transcrição.

9.5 - A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, às normas e exigências deste edital.

9.6 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes ou não
previstas neste edital.

9.7 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando

designada para este fim, em conjunto com o Contador - este com registro no CRC, devendo constar o 
número de registro do mesmo no CRC, devidamente acompanhada da Certidão Simplificada da 
Junta Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparada, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação.
6.9.2 -  Esta declaração é obrigatória e deverá ser apresentada juntamente com o credenciamento ou 
com a Proposta.
6.9.2.1 -  A não comprovação do licitante da sua condição de MEE ou EPP tornará impossível a 
participação da empresa nesta licitação.

6.10 - Os documentos de credenciamento não deverão estar envelopados.

7 - ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 - Na abertura das propostas os licitantes deverão apresentar declaração de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO III).

7.1.1 - A declaração deverá ser entregue a Pregoeira Municipal separadamente dos envelopes n.° 01 -
PROPOSTA e n.° 02 - HABILITAÇÃO, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei n.° 10.520/02.

7.1.2 - Caso o licitante não se faça presente, deverá remeter a declaração de que trata o item 3.1.2 
em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres:

ENVELOPE - DECLARAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREGÃO N.° 000053/2019

7.2 - Após a entrega dos envelopes contendo a Proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.3 - A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação poderá ser redigida e firmada na 
própria sessão. A declaração também pode ser apresentada de modo oral, devendo o pregoeiro 
registrá-la em ata.

8 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
8.1 - Poderão participar deste Pregão licitantes que:
a) possuam atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, expresso no Estatuto 
ou Contrato Social;
b) atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.
c) pessoas jurídicas enquadradas como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.
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sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

9.8 - O valor máximo por quilômetro que a Municipalidade pagará para realização do transporte escolar será de
acordo com a tabela abaixo:

    FAIXA POR KMVeíc. cap até 08 alunosVeíc. Cap. até 15 alunosVeíc.  Cap. até 23 alunosVeíc. Cap. acima 23
 alunos
     0 A 40  R$ 3,56  R$ 4,00  R$ 4,25  R$ 4,60

     41 A 80  R$ 3,10  R$ 3,46  R$ 3,69  R$ 3,96
     ACIMA DE 80  R$ 2,82  R$ 3,22 R$ 3,46  R$ 3,91

9.9 - A proposta apresentada com valor superior ao preço máximo admitido pela PMDM será desclassificada.

9.10 - O interessado poderá utilizar veículo com lotação acima da solicitada pela Gerência para a rota em
questão, porém será pago o valor unitário do quilômetro com base no veículo solicitado para atender o trajeto,
conforme quantidade de alunos.

9.11 - O transportador não poderá assumir mais de uma rota com o mesmo veículo se houver incompatibilidade
de horário.

10 - DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)
10.1 - Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02 os documentos específicos para a
participação neste Edital, devendo ser entregues, de preferência, numerados seqüencialmente e na ordem a
seguir indicada, a fim de permitir mais rapidez na conferência e no exame correspondente.

10.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para Documentação deverão ser
apresentados em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.3 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou autenticação direta
pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até um dia antes da
entrega dos envelopes. 

10.4 - Os documentos serão autenticados pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, a partir do original, até um
dia antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação.
10.4.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;
10.4.2 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

10.5 - A falta de qualquer dos documentos solicitados ou a apresentação de documentos que contenham
emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações implicará na inabilitação ou desclassificação do
licitante.

10.6 - Para o fim de verificação da regularidade fiscal, a aceitação de certidões obtidas através da Internet está
condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a ser realizada pela Pregoeira no
endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor, no ato da sessão do pregão.

10.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de
pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a

8.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre falência,
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Domingos Martins, bem 
como aqueles relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
8.2.1 - Não poderão participar da presente licitação as empresas das quais servidores do Município 
sejam gerentes, acionistas, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

8.2.2 -  Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena 
de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

9 - PROPOSTA
9.1 - O envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços e a Declaração referente  à condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso.

9.2 - A Proposta de Preços deverá ser  formulada em uma via, datilografada ou digitada, contendo a 
identificação da empresa licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu 
representante legal, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo conter as 
seguintes informações:

a) Discriminação do objeto ofertado, conforme especificações e condições constante no ANEXO I deste 
Edital. 

b) Preço unitário e total ofertado, por lote, devendo ser cotado em real, com até duas casas decimais 
após a vírgula, incluindo-se todos os custos relacionados ao fornecimento do objeto deste Edital;
b.1)  Em caso de divergência entre o preço unitário e o preço total, será levado em consideração o 
preço total do lote.

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contada da data de 
abertura da mesma. Não sendo informado o prazo, será considerado o prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias;
c.1) Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, e caso persista o interesse desta Municipalidade, poderá ser solicitada prorrogação geral da 
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

d) Prazo de execução de execução do contrato de será até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser 
prorrogado nos termos do Art. 57, da 8666/93..

9.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros, 
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos 
relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus à 
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empresa vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.
10.7.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação da
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.
10.7.2 - A documentação de regularidade fiscal de que trata o item 10.7 refere-se aos itens 10.8.2, 10.8.3,
10.8.4, 10.8.5, 10.8.6 e 10.8.7 deste Edital.

10.8 - O envelope nº 02 deverá conter a documentação abaixo relacionada:
10.8.1 - Registro comercial - no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado - no caso de sociedades comerciais; e no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
10.8.1.1 - A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa.
10.8.1.2 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do
credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas no subitem imediatamente anterior, fica o
proponente dispensado de fazer nova apresentação destes documentos no envelope n.° 02 - DOCUMENTAÇÃO.

10.8.2 -  Comprovante de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

10.8.3 - Prova de regularidade para com a Receita Federal por meio de Certidão Unificada nos termos da
Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa da
União), com emissão a partir de 03 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 443, de 17 de outubro de
2014; 
10.8.3.1 - Se a empresa não emitiu nova certidão posterior à Portaria MF 358, deverão ser apresentadas as
seguintes certidões: 
I - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros -
INSS; 
II - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
10.8.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
10.8.4.1 - Caso a prova de regularidade não traga consignada a data de validade, será considerado o prazo de
60 (sessenta) dias a partir da data de expedição.

10.8.5 -  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
10.8.5.1 - Caso a prova de regularidade não traga consignada a data de validade, será considerado o prazo de
60 (sessenta) dias a partir da data de expedição.

10.8.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

10.8.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
por força da Lei nº. 12.440/2011;

10.8.8 - Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove o fornecimento/execução de materiais/serviços iguais ou equivalentes aos especificados
no objeto deste Edital.

10.8.9 -  Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à habilitação -
conforme modelo - Anexo IV;

10.8.10 - Declaração de cumprimento ao disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo -
Anexo V.

10.8.11 - Para participar deste processo licitatório o transportador deverá apresentar certidão negativa do

Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

9.4 - A simples apresentação da proposta, por si só, implicará na plena aceitação por parte do licitante 
de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

9.5 - A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, às normas e exigências 
deste edital.

9.6 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes 
ou não previstas neste edital.

9.7 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no ANEXO I, 
evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

9.8 - O valor máximo por quilômetro que a Municipalidade pagará para realização do transporte escolar 
será de acordo com a tabela abaixo:

FAIXA POR KM Veíc. cap até 08 alunos Veíc. Cap. até 15 alunos Veíc.  Cap. até 23 alunos Veíc. Cap. acima 23 alunos

0 A 40   R$ 3,56   R$ 4,00   R$ 4,25   R$ 4,60
41 A 80   R$ 3,10   R$ 3,46   R$ 3,69   R$ 3,96
ACIMA DE 80   R$ 2,82   R$ 3,22 R$ 3,46   R$ 3,91

9.9 - A proposta apresentada com valor superior ao preço máximo admitido pela PMDM será 
desclassificada.

9.10 - O interessado poderá utilizar veículo com lotação acima da solicitada pela Gerência para a rota 
em questão, porém será pago o valor unitário do quilômetro com base no veículo solicitado para 
atender o trajeto, conforme quantidade de alunos.

9.11 - O transportador não poderá assumir mais de uma rota com o mesmo veículo se houver 
incompatibilidade de horário.

10 - DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)
10.1 - Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02 os documentos específicos 
para a participação neste Edital, devendo ser entregues, de preferência, numerados seqüencialmente e 
na ordem a seguir indicada, a fim de permitir mais rapidez na conferência e no exame correspondente.

10.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para Documentação deverão ser 
apresentados em nome da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço 
respectivo:
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registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores
- CTB, Art. 329.

10.8.12 - DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA
10.8.12.1 - DOS VEÍCULOS
a)  Cadastro de veículo compatível com as atividades de Transporte Escolar, emitidos pelo DETRAN;
b)  Licença do veículo emitido pelo DETRAN;
c) Carteira de Habilitação com autorização para conduzir veículo de transporte escolar, emitido pelo DETRAN.
d) Serão aceitos na licitação os véiculos que apresentarem o protocolo emitido pelo DETRAN referente ao Termo
de Vistoria Veicular.

10.8.13.2 - DOS MONITORES
a) Cédula de identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física);
b) Certidão Negativa de execuções criminais estadual;
c) Certidão negativa do registro de distribuição criminal Estadual e Federal;
d) Certidão Negativa Cível Estadual.

11 - PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
11.1 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes.

11.2 - Após aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar declaração (ANEXO
III) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

11.2.1 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO III) na forma estipulada pelo item
7.1.2.

11.3 - O(a) Pregoeiro(a) procederá a abertura do envelope n.° 01 - PROPOSTA, julgando-as e classificando-as
POR LOTE e pelo MENOR PREÇO, considerando para tanto as disposições da Lei n.° 10.520/02, principalmente
as previstas no art. 4°, VIII, IX e X.

11.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou que
imponham condições que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes ou que consignarem preços
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.

11.5 - O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor, até a proclamação do vencedor.
11.5.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 11.5, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos.

11.6 - Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
11.6.1 -  O(a) Pregoeiro(a) poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor
ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção
na ata da Sessão.

11.7 - A desistência em apresentar lance verbal quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão
do licitante da etapa de lances verbais quanto ao objeto em que o mesmo cotou valor e na manutenção do
último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz.

10.3 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou 
autenticação direta pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá 
ocorrer até um dia antes da entrega dos envelopes. 

10.4 - Os documentos serão autenticados pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, a partir do original, 
até um dia antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação.
10.4.1 - serão aceitas somente cópias legíveis;
10.4.2 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

10.5 - A falta de qualquer dos documentos solicitados ou a apresentação de documentos que 
contenham emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou modificações implicará na inabilitação ou 
desclassificação do licitante.

10.6 - Para o fim de verificação da regularidade fiscal, a aceitação de certidões obtidas através da 
Internet está condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a ser realizada 
pela Pregoeira no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor, no ato da sessão do pregão.

10.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas 
de pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que 
declarar a empresa vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.
10.7.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação 
da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a 
revogação deste Pregão.
10.7.2 - A documentação de regularidade fiscal de que trata o item 10.7 refere-se aos itens 10.8.2, 
10.8.3, 10.8.4, 10.8.5, 10.8.6 e 10.8.7 deste Edital.

10.8 - O envelope nº 02 deverá conter a documentação abaixo relacionada:
10.8.1 - Registro comercial - no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado - no caso de sociedades comerciais; e no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
10.8.1.1 - A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa.
10.8.1.2 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do 
credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas no subitem 
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11.8 - O(a) Pregoeiro(a), durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições
que julgar necessários a fim de por ordem ao certame.

11.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

11.10 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa
competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

11.11 - Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.

11.12 - Sendo aceitável a proposta será aberto o envelope n.° 02 - HABILITAÇÃO e verificado o atendimento às
exigências habilitatórias previstas neste edital.

11.13 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), será
declarado vencedor POR LOTE o licitante que oferecer o menor valor.

11.14 - O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

11.15 - O(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em
qualquer momento e sempre que julgar necessários, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente em qualquer dos envelopes.

11.16 - Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer no prazo de 02 (dois) dias úteis
da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA DE READEQUAÇÃO DE PREÇOS adequada aos novos
valores unitários e totais resultantes dos lances finais, sob pena de aplicabilidade das sanções previstas neste
edital.

12 - RECURSOS
12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente o interesse em
interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, no
qual poderá juntar memoriais e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente, ficando os demais
licitantes desde logo intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que iniciará imediatamente depois do
término do prazo do recorrente.
12.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recorrer.
12.1.2 - O recurso deverá ser dirigido a Pregoeira e poderá ter efeito suspensivo.
12.1.3 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.1.4 - A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a
termo na ata.
12.1.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior
homologará o resultado da licitação.

12.2 - Dos demais atos da Administração, após a adjudicação, caberá os recursos previstos no art. 109 da Lei
Federal nº 8.666/93.

12.3 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios:
a) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que

imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação destes documentos 
no envelope n.° 02 - DOCUMENTAÇÃO.

10.8.2 -  Comprovante de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

10.8.3 - Prova de regularidade para com a Receita Federal por meio de Certidão Unificada nos termos 
da Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida 
ativa da União), com emissão a partir de 03 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 443, de 17 de 
outubro de 2014; 
10.8.3.1 - Se a empresa não emitiu nova certidão posterior à Portaria MF 358, deverão ser 
apresentadas as seguintes certidões: 
I - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros - INSS; 
II - Prova de regularidade referente aos Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.

10.8.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
10.8.4.1 - Caso a prova de regularidade não traga consignada a data de validade, será considerado o 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de expedição.

10.8.5 -  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
10.8.5.1 - Caso a prova de regularidade não traga consignada a data de validade, será considerado o 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de expedição.

10.8.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

10.8.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, por força da Lei nº. 12.440/2011;

10.8.8 - Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove o fornecimento/execução de materiais/serviços iguais ou equivalentes aos 
especificados no objeto deste Edital.

10.8.9 -  Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à 
habilitação - conforme modelo - ANEXO IV;

10.8.10 - Declaração de cumprimento ao disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme 
modelo - ANEXO V.

10.8.11 - Para participar deste processo licitatório o transportador deverá apresentar certidão negativa 
do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção 
de menores - CTB, Art. 329.
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deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos); 

b) os recursos deverão ser protocolados, em original, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Domingos
Martins, sito à Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro - Domingos Martins/ES, firmado pelo responsável legal
da recorrente ou via procurador com o instrumento de procuração para tal, dentro do prazo legal, sendo que,
após este prazo não serão conhecidos.

13 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
13.1 - A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade
superior para deliberação quanto a sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra
recurso.

13.2 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, a Pregoeira é quem adjudicará o objeto, sendo
que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior, sendo que o mesmo
ficará ao seu inteiro critério.

14 - PRAZO,  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
14.1 - Para execução dos serviços, será firmado Contrato de Prestação de Serviços, conforme minuta constante
no Anexo VII deste Edital.

14.2 - O prazo de vigência contratual terá início na data de sua assinatura e terá duração até 31 de Dezembro
de 2019, podendo ser prorrogado.

14.2.1 -  A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93, mediante prévia
justificativa e autorização da autoridade competente.
14.2.1.1 -  Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº. 8666/93, a duração do
contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, desde que cumpridas as formalidades acima
indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração. 

14.3 - A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela
Contratante.

14.4 - Todas as despesas inerentes aos serviços prestados serão de responsabilidade da Contratada.
14.4.1 - A Contratada obriga-se a fornecer os profissionais, materiais, equipamentos e espaço físico necessários
à execução dos serviços, dentro dos padrões de qualidade da Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

14.5 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver o  objeto deste processo licitatório sempre em regime de
entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento
do contrato.

14.6 - A fiscalização dos serviços objeto deste Pregão, será feita pelo contratante, através das servidoras Isis
D´Assumpção Uliana Fischer - Chefe de Gestão do Transporte Escolar, Nádia Amélia Uliana Rosa - Gerente de
Transporte Escolar, Neide Walcher Braun - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEF Augusto Peterle B.
Pagung, Lindaura Huwer - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMUEF Goiabeiras, Priscila Christ Marques -
Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEFM Mariano Ferreira de Nazarethe e Ana Paula Pessoa Patricio
Lopes - Fiscal Técnica do Transporte Escolar do CMEI Germano Gerhardt, e-mail:
transporte@domingosmartins.es.gov.br, tel.: (27)99903-1434, designadas pela Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, de forma a fazer cumprir rigorosamente o objeto, a proposta, os prazos, as cláusulas
contratuais e as condições do presente Pregão, a fim de alcançar eficiência e economicidade pretendidas.

10.8.12 - DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA
10.8.12.1 - DOS VEÍCULOS
a)  Cadastro de veículo compatível com as atividades de Transporte Escolar, emitidos pelo DETRAN;
b)  Licença do veículo emitido pelo DETRAN;
c) Carteira de Habilitação com autorização para conduzir veículo de transporte escolar, emitido pelo 
DETRAN.
d) Serão aceitos na licitação os véiculos que apresentarem o protocolo emitido pelo DETRAN referente 
ao Termo de Vistoria Veicular.

10.8.13.2 - DOS MONITORES
a) Cédula de identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física);
b) Certidão Negativa de execuções criminais estadual;
c) Certidão negativa do registro de distribuição criminal Estadual e Federal;
d) Certidão Negativa Cível Estadual.

11 - PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
11.1 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes.

11.2 - Após aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar declaração 
(ANEXO III) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

11.2.1 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO III) na forma estipulada 
pelo item 7.1.2.

11.3 - O(a) Pregoeiro(a) procederá a abertura do envelope n.° 01 - PROPOSTA, julgando-as e 
classificando-as POR LOTE e pelo MENOR PREÇO, considerando para tanto as disposições da Lei n.° 
10.520/02, principalmente as previstas no art. 4°, VIII, IX e X.

11.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou que 
imponham condições que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes ou que consignarem 
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.

11.5 - O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, até a proclamação do 
vencedor.
11.5.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 11.5, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
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14.7 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será
exercida nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a responsabilidade da
Contratada e das Unidades Escolares, por meio dos Diretores Escolares e fiscais de transporte nomeados nas
Escolas, quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas
durante a execução do serviço.

14.8 - Caso ocorra alguma irregularidade no Transporte Escolar por parte da contratada e/ou transportadores,
estes serão notificados para regularização imediata sob pena de rescisaõ contratual.

14.9 - Eventualmente, de ofício ou por provocação de terceiros, os fiscais poderão reavaliar as rotas,
promovendo alterações de quilometragem, percurso, ou tipo de veículo, devido a atualização do número de
alunos ou por necessidade da Administração Pública

14.10 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte do serviço, não exime a
responsabilidade da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como também ao
atendimento das exigências legais.

14.11 - A Contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros,
decorrentes da execução dos serviços, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam
elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou
ajustadas na execução dos serviços.

14.12 - Caso haja vaga no Transporte Escolar, os servidores da Secretaria Municipal de Educação - SECEDU
poderão utilizar o transporte escolar, mediante autorização por escrito da SECEDU e comprovação da
necessidade considerando a ausência de linhas de transporte público coletivo. 

14.13 -  A quilometragem da linha será contada a partir do primeiro ponto de embarque dos alunos, podendo a
quilometragem prevista para cada itinerário sofrer aumento ou redução, a critério da Municipalidade de acordo
com a necessidade dos alunos matriculados nas unidades escolares, observando-se sempre o preço fixado por
Km/rodado estipulado em contrato.

14.14  - O tipo de veículo para cada rota será contratado de acordo com a quantidade de estudantes, podendo
sofrer alteração para tipo de veículo com maior ou menor capacidade de passageiros a critério da
Municipalidade de acordo com a necessidade da demanda, observando-se sempre o preço fixado por tipo de
veículo estipulado em contrato.

14.15 -  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
14.15.1 -  Constatadas irregularidades na execução do objeto contratual, o Contratante poderá: 
14.15.2 - Se disser respeito ao veículo, condutor ou monitor, rejeitá-lo determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
14.15.3  - Na hipótese de substituição, o Contratado deverá efetuá-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado; 

14.16 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante ateste da Frequência dos Veículos nas unidades
escolares e encaminhamento das planilhas para conferência pela Gerência de Transporte Escolar, até o 5º dia
útil do mês subseqüente.

14.17 - O não encaminhamento das planilhas de freqüência dos veículos pelas unidades escolares à Gerência de
Transporte Escolar, até o 5º dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços, ocasionará prejuízos ao
pagamento das empresas responsáveis pelas rotas das escolas irregulares. 

11.6 - Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
11.6.1 -  O(a) Pregoeiro(a) poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem 
como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes 
e expressa menção na ata da Sessão.

11.7 - A desistência em apresentar lance verbal quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais quanto ao objeto em que o mesmo cotou valor e na 
manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

11.8 - O(a) Pregoeiro(a), durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais 
condições que julgar necessários a fim de por ordem ao certame.

11.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

11.10 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

11.11 - Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.12 - Sendo aceitável a proposta será aberto o envelope n.° 02 - HABILITAÇÃO e verificado o 
atendimento às exigências habilitatórias previstas neste edital.

11.13 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), 
será declarado vencedor POR LOTE o licitante que oferecer o menor valor.

11.14 - O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo 
de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A 
desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar 
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a 
idoneidade do proponente.

11.15 - O(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessários, fixando prazo para atendimento, 
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

11.16 - Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer no prazo de 02 (dois) 
dias úteis da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA DE READEQUAÇÃO DE PREÇOS 
adequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos lances finais, sob pena 
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15 - PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subseqüente ao da
prestação de serviço, mediante atestado expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, de acordo
com a quantidade de quilômetros rodados no mês, conforme dias letivos da escola.  
15.1.1 - Para efetivação dos pagamentos deverão ser apresentados os seguintes documentos:
15.1.1.1 -  Guia da Previdência Social - (GPS).
15.1.1.1 -  Cópia de documento que comprove a normalidade do pagamento das apólices de seguro contratado.

15.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele
indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.

15.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor para
retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova Nota
Fiscal/Fatura devidamente retificada.

15.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente
vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

15.5 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

15.6 - Para a efetivação do pagamento, o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no
que concerne à PROPOSTA e HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e
FGTS, sendo que, caso ocorra alguma irregularidade na documentação, o pagamento só ocorrerá após a
regularização.

15.7 - A quilometragem não realizada por motivo de chuvas, estradas sem condição de tráfego, veículos com
problemas mecânicos, ou outro não será atestada para pagamento, sendo, portanto, descontado do valor a ser
pago no mês.

15.8 - O valor pago por rota será por quilometragem e tipo de veículo, de acordo sua capacidade de lotação.

16 - PENALIDADES E SANÇÕES
16.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, bem
como o atraso e a inexecução parcial ou total do objeto licitado, caracterizarão o descumprimento da obrigação
assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:
16.1.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
16.1.2 - Multas;
16.1.3 - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização ao
CONTRATANTE por perdas e danos;
16.1.4 - Suspensão temporária do direito de firmar contratos com a Prefeitura Municipal de Domingos Martins.
16.1.5 - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;
16.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública , no prazo não superior
a 5 (cinco) anos.

16.2 - Multa à razão de 0,3% ( três décimos por cento) sobre o valor total do objeto em atraso, por dia de
atraso no fornecimento.

16.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela, no caso de atraso superior a trinta
dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades.

de aplicabilidade das sanções previstas neste edital.

12 - RECURSOS
12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente o 
interesse em interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, no qual poderá juntar memoriais e, se for o caso, acompanhado de documentação 
pertinente, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contra-razões em igual 
prazo, que iniciará imediatamente depois do término do prazo do recorrente.
12.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de 
recorrer.
12.1.2 - O recurso deverá ser dirigido a Pregoeira e poderá ter efeito suspensivo.
12.1.3 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.1.4 - A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será 
reduzida a termo na ata.
12.1.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
superior homologará o resultado da licitação.

12.2 - Dos demais atos da Administração, após a adjudicação, caberá os recursos previstos no art. 109 
da Lei Federal nº 8.666/93.

12.3 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios:
a) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, 
hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos); 

b) os recursos deverão ser protocolados, em original, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins, sito à Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro - Domingos Martins/ES, firmado pelo 
responsável legal da recorrente ou via procurador com o instrumento de procuração para tal, dentro do 
prazo legal, sendo que, após este prazo não serão conhecidos.

13 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
13.1 - A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à 
autoridade superior para deliberação quanto a sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, 
caso ocorra recurso.

13.2 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, a Pregoeira é quem adjudicará o 
objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior, 
sendo que o mesmo ficará ao seu inteiro critério.

14 - PRAZO,  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
14.1 - Para execução dos serviços, será firmado Contrato de Prestação de Serviços, conforme minuta 
constante no Anexo VII deste Edital.
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16.4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

16.5 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração.

16.6 - Será facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do
ato.

16.7 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES:
16.7.1 -  A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser
também aplicada aqueles que:
16.7.1.1 - Retardarem a execução do pregão;
16.7.1.2 -  Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
16.7.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

16.8 - A aplicação das sanções e penalidades, serão feitas de acordo com o previsto na Instrução Normativa SCI
N° 008/2018.

17 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária prevista no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Domingos Martins para o exercício de 2019.
17.1.1 -  Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Dotação 080001.1236100172.064-33903900000 - Ficha
203 - Reserva 947.

18 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
18.1 - Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências, ou até mesmo impugnar o Pregão.

18.2 - Eventuais esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolados, em original, no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Domingos Martins, sito à Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro - Domingos
Martins/ES, firmada pelo responsável legal da impugnante ou via procurador com o instrumento de procuração
para tal, acompanhado dos documentos de registro da empresa.

18.3 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações apresentadas fora do prazo legal, 
via FAX, via e-mail e subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente.

18.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do
Pregão. 

 
19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei n.° 10.520/02, pela Lei n.° 8.666/93 e
pela Lei Complementar 123/06, com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.
19.2 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante aceita todas as condições estabelecidas no
presente edital e seus anexos.

19.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

14.2 - O prazo de vigência contratual terá início na data de sua assinatura e terá duração até 31 de 
Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado.

14.2.1 -  A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93, mediante prévia 
justificativa e autorização da autoridade competente.
14.2.1.1 -  Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº. 8666/93, a duração 
do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, desde que cumpridas as formalidades 
acima indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a Administração. 

14.3 - A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito 
pela Contratante.

14.4 - Todas as despesas inerentes aos serviços prestados serão de responsabilidade da Contratada.
14.4.1 - A Contratada obriga-se a fornecer os profissionais, materiais, equipamentos e espaço físico 
necessários à execução dos serviços, dentro dos padrões de qualidade da Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins.

14.5 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver o  objeto deste processo licitatório sempre em regime 
de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel 
cumprimento do contrato.

14.6 - A fiscalização dos serviços objeto deste Pregão, será feita pelo contratante, através das 
servidoras Isis D´Assumpção Uliana Fischer - Chefe de Gestão do Transporte Escolar, Nádia Amélia 
Uliana Rosa - Gerente de Transporte Escolar, Neide Walcher Braun - Fiscal Técnica do Transporte 
Escolar da EMEF Augusto Peterle B. Pagung, Lindaura Huwer - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da 
EMUEF Goiabeiras, Priscila Christ Marques - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEFM Mariano 
Ferreira de Nazarethe e Ana Paula Pessoa Patricio Lopes - Fiscal Técnica do Transporte Escolar do CMEI 
Germano Gerhardt, e-mail: transporte@domingosmartins.es.gov.br, tel.: (27)99903-1434, designadas 
pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, de forma a fazer cumprir rigorosamente o objeto, a 
proposta, os prazos, as cláusulas contratuais e as condições do presente Pregão, a fim de alcançar 
eficiência e economicidade pretendidas.

14.7 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e 
será exercida nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada e das Unidades Escolares, por meio dos Diretores Escolares e fiscais de 
transporte nomeados nas Escolas, quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por 
quaisquer irregularidades ocorridas durante a execução do serviço.

14.8 - Caso ocorra alguma irregularidade no Transporte Escolar por parte da contratada e/ou 
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apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.4 - O(a) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar
necessário.

19.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-a, quando necessário,
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculado direta ou indiretamente a qualquer dos
licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

19.6 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de
verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

19.7 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la por
ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

19.8 - A  Prefeitura Municipal de Domingos Martins reserva-se o direito de aumentar ou diminuir o objeto da
presente licitação, até o limite de 25 %, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei Federal
8666/93, servindo de base de cálculo o valor inicial do contrato.

19.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

19.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do
Estado.

19.11 - O(a) Pregoeiro(a) pode, a qualquer tempo, negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar
proposta mais vantajosa para a Administração.

19.12 - O(a) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

19.13 - Informações complementares inerentes a este Pregão poderão ser obtidas pelo tel.: (27) 3268-3214, em
dias úteis, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas.

20 - FORO
20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos Martins para dirimir controvérsias decorrentes deste certame,
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21 - ANEXOS
21.1 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
a) Anexo I - Especificação do objeto;
b) Anexo II - Modelo de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração Habilitatória;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração referente a fato superveniente;
e) Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Declaração referente à ME/EPPF

transportadores, estes serão notificados para regularização imediata sob pena de rescisaõ contratual.

14.9 - Eventualmente, de ofício ou por provocação de terceiros, os fiscais poderão reavaliar as rotas, 
promovendo alterações de quilometragem, percurso, ou tipo de veículo, devido a atualização do 
número de alunos ou por necessidade da Administração Pública

14.10 - A atuação da Fiscalização, em qualquer época e em qualquer parte do serviço, não exime a 
responsabilidade da Contratada, quanto à perfeita execução dos serviços contratados, como também ao 
atendimento das exigências legais.

14.11 - A Contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços, isentando o Município de todas as reclamações que possam 
surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
empregadas ou ajustadas na execução dos serviços.

14.12 - Caso haja vaga no Transporte Escolar, os servidores da Secretaria Municipal de Educação -
SECEDU poderão utilizar o transporte escolar, mediante autorização por escrito da SECEDU e 
comprovação da necessidade considerando a ausência de linhas de transporte público coletivo. 

14.13 -  A quilometragem da linha será contada a partir do primeiro ponto de embarque dos alunos, 
podendo a quilometragem prevista para cada itinerário sofrer aumento ou redução, a critério da 
Municipalidade de acordo com a necessidade dos alunos matriculados nas unidades escolares, 
observando-se sempre o preço fixado por Km/rodado estipulado em contrato.

14.14  - O tipo de veículo para cada rota será contratado de acordo com a quantidade de estudantes, 
podendo sofrer alteração para tipo de veículo com maior ou menor capacidade de passageiros a critério 
da Municipalidade de acordo com a necessidade da demanda, observando-se sempre o preço fixado por 
tipo de veículo estipulado em contrato.

14.15 -  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
14.15.1 -  Constatadas irregularidades na execução do objeto contratual, o Contratante poderá: 
14.15.2 - Se disser respeito ao veículo, condutor ou monitor, rejeitá-lo determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
14.15.3  - Na hipótese de substituição, o Contratado deverá efetuá-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 

14.16 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral 
da quantidade e das especificações contratadas, mediante ateste da Frequência dos Veículos nas 
unidades escolares e encaminhamento das planilhas para conferência pela Gerência de Transporte 
Escolar, até o 5º dia útil do mês subseqüente.

14.17 - O não encaminhamento das planilhas de freqüência dos veículos pelas unidades escolares 
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g) Anexo VII - Minuta de Contrato

Domingos Martins - ES, 02 de agosto de 2019

Rogério Aldemir da Penha
Pregoeiro Municipal

à Gerência de Transporte Escolar, até o 5º dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços, 
ocasionará prejuízos ao pagamento das empresas responsáveis pelas rotas das escolas irregulares. 

15 - PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subseqüente ao 
da prestação de serviço, mediante atestado expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 
de acordo com a quantidade de quilômetros rodados no mês, conforme dias letivos da escola.  
15.1.1 - Para efetivação dos pagamentos deverão ser apresentados os seguintes documentos:
15.1.1.1 -  Guia da Previdência Social - (GPS).
15.1.1.1 -  Cópia de documento que comprove a normalidade do pagamento das apólices de seguro 
contratado.

15.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por 
ele indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.

15.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor 
para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 
Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.

15.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo 
expressamente vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou 
de terceiros.

15.5 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

15.6 - Para a efetivação do pagamento, o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital no que concerne à PROPOSTA e HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de 
regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra alguma irregularidade na documentação, o 
pagamento só ocorrerá após a regularização.

15.7 - A quilometragem não realizada por motivo de chuvas, estradas sem condição de tráfego, 
veículos com problemas mecânicos, ou outro não será atestada para pagamento, sendo, portanto, 
descontado do valor a ser pago no mês.

15.8 - O valor pago por rota será por quilometragem e tipo de veículo, de acordo sua capacidade de 
lotação.
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16 - PENALIDADES E SANÇÕES
16.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do objeto licitado, caracterizarão o 
descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 
CONTRATANTE:
16.1.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
16.1.2 - Multas;
16.1.3 - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização 
ao CONTRATANTE por perdas e danos;
16.1.4 - Suspensão temporária do direito de firmar contratos com a Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins.
16.1.5 - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;
16.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública , no prazo não 
superior a 5 (cinco) anos.

16.2 - Multa à razão de 0,3% ( três décimos por cento) sobre o valor total do objeto em atraso, por dia 
de atraso no fornecimento.

16.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela, no caso de atraso 
superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades.

16.4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato.

16.5 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração.

16.6 - Será facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato.

16.7 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES:
16.7.1 -  A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada aqueles que:
16.7.1.1 - Retardarem a execução do pregão;
16.7.1.2 -  Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
16.7.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

16.8 - A aplicação das sanções e penalidades, serão feitas de acordo com o previsto na Instrução 
Normativa SCI N° 008/2018.

17 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária prevista no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Domingos Martins para o exercício de 2019.
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17.1.1 -  Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Dotação 080001.1236100172.064-33903900000 
- Ficha 203 - Reserva 947.

18 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
18.1 - Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências, ou até mesmo impugnar o Pregão.

18.2 - Eventuais esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolados, em original, no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, sito à Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro -
Domingos Martins/ES, firmada pelo responsável legal da impugnante ou via procurador com o 
instrumento de procuração para tal, acompanhado dos documentos de registro da empresa.

18.3 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações apresentadas fora do 
prazo legal,  via FAX, via e-mail e subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente.

18.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data 
de realização do Pregão. 

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei n.° 10.520/02, pela Lei n.° 
8.666/93 e pela Lei Complementar 123/06, com suas alterações, independente da transcrição das 
normas vigentes.

19.2 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante aceita todas as condições 
estabelecidas no presente edital e seus anexos.

19.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.4 - O(a) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, 
se julgar necessário.

19.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-a, quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculado direta ou indiretamente a qualquer dos 
licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal de Domingos Martins.
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19.6 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins reserva-se o direito de efetuar diligências com a 
finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações 
apresentadas nas propostas.

19.7 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la 
por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado.

19.8 - A  Prefeitura Municipal de Domingos Martins reserva-se o direito de aumentar ou diminuir o 
objeto da presente licitação, até o limite de 25 %, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 65 da 
Lei Federal 8666/93, servindo de base de cálculo o valor inicial do contrato.

19.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação.

19.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado.

19.11 - O(a) Pregoeiro(a) pode, a qualquer tempo, negociar o preço com o licitante vencedor a fim de 
almejar proposta mais vantajosa para a Administração.

19.12 - O(a) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

19.13 - Informações complementares inerentes a este Pregão poderão ser obtidas pelo tel.: (27) 3268-
3214, em dias úteis, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas.

20 - FORO
20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos Martins para dirimir controvérsias decorrentes deste 
certame, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21 - ANEXOS
21.1 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição:
a) Anexo I - Especificação do objeto;
b) Anexo II - Modelo de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração Habilitatória;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração referente a fato superveniente;
e) Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal;
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f) Anexo VI - Declaração referente à ME/EPPF
g) Anexo VII - Minuta de Contrato

Domingos Martins - ES, 02 de agosto de 2019

Rogério Aldemir da Penha
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Ítem    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca/ModeloCódigoLote

00001 3.420,000KM   0000306400001 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:
BARRA DO TIJUCO PRETO X EMPEF BARRA
DO TIJUCO PRETO  - veículo com
capacidade até 8 passageiros, turno
matutino, 30 km

00002 3.648,000KM   0000461200002 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: BEIRA
RIO / ESCOLA / JANUT / EMEF AUGUSTO P.
B. PAGUNG  - veículo com capacidade acima
de 23 passageiros,  turno matutino, 32 km

00003 3.556,800KM   0000461200003 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: BEIRA
RIO / ESCOLA / JANUT / EMEF AUGUSTO P.
B. PAGUNG veículo com capacidade acima
de 23 passageiros, turno vespertino, 31,2
km

00004 3.112,200KM   0000461000004 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:
ROTATÓRIA DA APAE / EMEFM MARIANO
F. NAZARETH / ARCO E VIOLINO / posto
imigrante / emefm mariano f. nazareth / vila
verde/ cmei germano gerhardt - veículo com
capacidade até 23 passageiros, turno
matutino, 27,3 km

00005 2.599,200KM   0000461100005 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:
POSTO IMIGRANTE / EMEFM MARIANO F.
NAZARETH / VILA VERDE/ cmei germano
gerhardt - veículo com capacidade até 23
passageiros, turno vespertino,  22,8 km

00006 3.944,400KM   0000449200006 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: SITIO
ENDRINGER/CAMPO
GOIABEIRAS/SANTOS/SITIO
RIBETT/NIOBEM/ sitio canarinho/sitio
sassemburg/emuef goiabeiras - veículo com
capacidade até 15 passageiros, turno
vespertino, 34,6 km

TERMO DE REFERÊNCIA

 1.OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que
frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins.

 1.1Contratação de prestação de serviços de transporte escolar, cujo objetivo será conduzir os alunos residentes
na zona rural e urbanizável.

 2.JUSTIFICATIVA:

Considerando que a municipalidade não dispõe em sua frota própria nenhum veículo reserva para ser destinado
ao transporte escolar;

Considerando a frequência em que veículos da frota própria precisam ser paralisados para os devidos consertos

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos 
alunos que frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos 
Martins.

1.1 Contratação de prestação de serviços de transporte escolar, cujo objetivo será conduzir os 
alunos residentes na zona rural e urbanizável.

2. JUSTIFICATIVA:
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e melhorias, bem como a falta de carros reservas para substitui-los, está causando grandes transtornos para os
serviços de transporte escolar;

Considerando que nos anos de 2018 e recentemente em 2019 o veículo da frota própria MSN 5365 que atende
as rotas da EMEF Augusto Peter Berthold Pagung quebrou diversas vezes, e houve dificuldade de encontrar
peças para reposição, considerando o ano e o modelo do mesmo, sendo necessário algumas vezes paralisar o
transporte e/ou realizá-lo com veículo de menor porte e isso causou sérios transtornos para a Gerência de
Transporte Escolar, sendo motivo de grande reclamação por parte da Escola, bem como de toda comunidade;

Considerando que atualmente encontra-se no pátio da Secretaria Municipal de Interior e Transporte 03 (três)
ônibus que não podem ser utilizados e que em breve serão destinados ao leilão, pois estão com problemas
mecânicos e é inviável para esta municipalidade o conserto dos mesmos considerando o auto custo para
repará-los.

Considerando que as rotas das escolas EMUEF Goiabeira e EMPEF Barra do Tijuco Preto eram realizadas pela
COOPERATIVA DE  TRANSPORTE SERRA VERDE, por meio do Contrato de Prestação de Serviços n° 128/2015, e
que na última prorrogação do referido contrato a empresa  se recusou a prorrogar essas rotas, conforme
OF.COOP-SERVE/N° 011/2019, tendo a municipalidade que disponibilizar 01 (um) veículo da frota própria para
atender as duas Escolas;

Considerando que os veículos destinados ao transporte escolar precisam estar licenciados pelos órgãos do
DETRAN-ES, CETURB-ES, e INMETRO e isso dificulta quando apresentam problemas mecânicos, elétricos, entre
outros e precisa ser substituído; 

Considerando que o veículo placa OVF 5948 que atualmente atende as rotas da Sede do Município, nas escolas
EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth e CMEI Germano Gerhardt,  encontra-se em boas condições e pode ser um
veículo reserva para a realização de transporte escolar, sendo este prioritariamente rural; 

Considerando que desde o ano de 2018 o município de Domingos Martins tem tomado as providências cabíveis
para adquirir novos veículos para atendimento do transporte escolar conforme planilha do SIMEC, e no ano em
vigência esta municipalidade renovou seu pedido conforme documentos, em anexo;

Considerando que em futuro próximo, este órgão gestor, com o intuito de ofertar maior qualidade aos serviços
prestados, pretende adquirir mais veículos para incorporar a sua frota própria. Tal aquisição com o objetivo de
melhorar a média de idade dos veículos utilizados, garantindo melhor condição de segurança aos estudantes. A
Secretaria Municipal de Educação e Esporte busca afastar as condições de desigualdade e propiciar, por
intermédio do transporte escolar, o acesso e a permanência do educando na escola, de forma ininterrupta,
efetiva e eficaz.

Dessa forma, a Prefeitura de Domingos Martins, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, com o
objetivo de dar efetividade ao direito constitucional a Educação, e continuidade ao cumprimento das normas
legais referentes à oferta de transporte público escolar de qualidade, como programa suplementar de garantia
ao direito supracitado, necessita adotar as medidas cabíveis e tempestivas para a contratação do mesmo, tendo
em vista não possuir recursos para atender a integralidade da demanda hoje apresentada.

Nesse contexto, fica demonstrada a necessidade em caráter de urgência da contratação de  serviços para  a
execução de Transporte Escolar municipal suficiente para atender a demanda existente, bem como manter 
veículos reservas para o atendimento do transporte escolar, evitando assim transtornos e cumprindo as
exigências conforme preceitua a lei vigente.

 3.ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
 3.1Os contratados serão responsáveis pela execução total dos serviços, realizando o transporte escolar

conforme calendário escolar municipal do ano letivo de 2019, específico de cada escola, podendo ser

Considerando que a municipalidade não dispõe em sua frota própria nenhum veículo reserva para ser 
destinado ao transporte escolar;

Considerando a frequência em que veículos da frota própria precisam ser paralisados para os devidos 
consertos e melhorias, bem como a falta de carros reservas para substitui-los, está causando grandes 
transtornos para os serviços de transporte escolar;

Considerando que nos anos de 2018 e recentemente em 2019 o veículo da frota própria MSN 5365 
que atende as rotas da EMEF Augusto Peter Berthold Pagung quebrou diversas vezes, e houve 
dificuldade de encontrar peças para reposição, considerando o ano e o modelo do mesmo, sendo 
necessário algumas vezes paralisar o transporte e/ou realizá-lo com veículo de menor porte e isso 
causou sérios transtornos para a Gerência de Transporte Escolar, sendo motivo de grande reclamação 
por parte da Escola, bem como de toda comunidade;

Considerando que atualmente encontra-se no pátio da Secretaria Municipal de Interior e Transporte 03 
(três) ônibus que não podem ser utilizados e que em breve serão destinados ao leilão, pois estão com 
problemas mecânicos e é inviável para esta municipalidade o conserto dos mesmos considerando o 
auto custo para repará-los.

Considerando que as rotas das escolas EMUEF Goiabeira e EMPEF Barra do Tijuco Preto eram 
realizadas pela COOPERATIVA DE  TRANSPORTE SERRA VERDE, por meio do Contrato de 
Prestação de Serviços n° 128/2015, e que na última prorrogação do referido contrato a empresa  se 
recusou a prorrogar essas rotas, conforme OF.COOP-SERVE/N° 011/2019, tendo a municipalidade 
que disponibilizar 01 (um) veículo da frota própria para atender as duas Escolas;

Considerando que os veículos destinados ao transporte escolar precisam estar licenciados pelos 
órgãos do DETRAN-ES, CETURB-ES, e INMETRO e isso dificulta quando apresentam problemas 
mecânicos, elétricos, entre outros e precisa ser substituído; 

Considerando que o veículo placa OVF 5948 que atualmente atende as rotas da Sede do Município, 
nas escolas EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth e CMEI Germano Gerhardt,  encontra-se em boas 
condições e pode ser um veículo reserva para a realização de transporte escolar, sendo este 
prioritariamente rural; 

Considerando que desde o ano de 2018 o município de Domingos Martins tem tomado as providências 
cabíveis para adquirir novos veículos para atendimento do transporte escolar conforme planilha do 
SIMEC, e no ano em vigência esta municipalidade renovou seu pedido conforme documentos, em 
anexo;

Considerando que em futuro próximo, este órgão gestor, com o intuito de ofertar maior qualidade aos 
serviços prestados, pretende adquirir mais veículos para incorporar a sua frota própria. Tal aquisição 
com o objetivo de melhorar a média de idade dos veículos utilizados, garantindo melhor 
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prorrogado. 

 3.2Todas as despesas necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade do contratado e deverão
obedecer aos padrões estabelecidos pelo contratante, em especial, despesas decorrentes de combustíveis,
manutenção e operação dos veículos. 

 3.3Serão de responsabilidade do contratado todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes do fornecimento do objeto e a sua inadimplência não transfere ao Município a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação. 

 3.4O contratado deverá oferecer pessoal necessário ao desempenho dos serviços, em especial, monitores,
correndo por sua conta, encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e exigências das leis
trabalhistas, podendo o contratante solicitar a qualquer momento, providências e documentos comprobatórios.

 3.5É indispensável que na prestação dos serviços sejam rigorosamente observados os requisitos de
pontualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, higiene e cortesia. 

 4.PRAZO DE EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA DO CONTRATO:
 4.1O contrato do Transporte Escolar será firmado até 31 de dezembro de 2019, totalizando 114 dias letivos

podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

 5.DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
 5.1Constatadas irregularidades na execução do objeto contratual, o Contratante poderá: 

 5.1.1Se disser respeito ao veículo, condutor ou monitor, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 5.1.2Se disser respeito à incompatibilidade de horário ocorrendo impontualidade e prejuízo aos alunos, rejeitar
o horário estabelecido determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;

 5.1.3Na hipótese de substituição (de veículo, condutor ou monitor), o Contratado deverá efetuá-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 5.2O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e
das especificações contratadas, mediante ateste da Frequência dos Veículos nas unidades escolares e
encaminhamento das planilhas para conferência pela Gerência de Transporte Escolar, até o 5º dia útil do mês
subseqüente.

 5.3O não encaminhamento das planilhas de freqüência pela Contratada à Gerência de Transporte Escolar, até o
5º dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços, ocasionará prejuízos ao pagamento das empresas
responsáveis pelas rotas das escolas irregulares. 

 6.DO PAGAMENTO:
 6.1O pagamento será efetuado mensalmente até o 20 (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação

de serviço, mediante atestado expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, por meio da Gerência
de Transporte Escolar, de acordo com a quantidade de quilômetros rodados no mês, conforme dias letivos da
escola.

 6.2Para a efetivação dos pagamentos deverá ser apresentado ainda, o documento a seguir: 
 6.2.1Guia de Previdência Social (GPS);

 6.3As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento

condição de segurança aos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte busca afastar 
as condições de desigualdade e propiciar, por intermédio do transporte escolar, o acesso e a 
permanência do educando na escola, de forma ininterrupta, efetiva e eficaz.

Dessa forma, a Prefeitura de Domingos Martins, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte, com o objetivo de dar efetividade ao direito constitucional a Educação, e continuidade ao 
cumprimento das normas legais referentes à oferta de transporte público escolar de qualidade, como 
programa suplementar de garantia ao direito supracitado, necessita adotar as medidas cabíveis e 
tempestivas para a contratação do mesmo, tendo em vista não possuir recursos para atender a 
integralidade da demanda hoje apresentada.

Nesse contexto, fica demonstrada a necessidade em caráter de urgência da contratação de  serviços 
para  a execução de Transporte Escolar municipal suficiente para atender a demanda existente, bem 
como manter  veículos reservas para o atendimento do transporte escolar, evitando assim transtornos 
e cumprindo as exigências conforme preceitua a lei vigente.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:
3.1 Os contratados serão responsáveis pela execução total dos serviços, realizando o transporte 

escolar conforme calendário escolar municipal do ano letivo de 2019, específico de cada escola, 
podendo ser prorrogado. 

3.2 Todas as despesas necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade do 
contratado e deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelo contratante, em especial, 
despesas decorrentes de combustíveis, manutenção e operação dos veículos. 

3.3 Serão de responsabilidade do contratado todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais, resultantes do fornecimento do objeto e a sua inadimplência não transfere ao 
Município a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação. 

3.4 O contratado deverá oferecer pessoal necessário ao desempenho dos serviços, em especial, 
monitores, correndo por sua conta, encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de 
segurança e exigências das leis trabalhistas, podendo o contratante solicitar a qualquer 
momento, providências e documentos comprobatórios.

3.5 É indispensável que na prestação dos serviços sejam rigorosamente observados os requisitos de 
pontualidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, higiene e cortesia. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA DO CONTRATO:
4.1 O contrato do Transporte Escolar será firmado até 31 de dezembro de 2019, totalizando 
114 dias letivos podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, da Lei 
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ocorrerá após a sua correção.

 6.4O pagamento será realizado por meio de depósito bancário e o número da conta deverá constar na nota
fiscal.

 6.5Os valores das notas fiscais estão sujeitas às retenções tributárias na forma da lei. 

 7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 7.1A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela contratante.

Além disso, assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município, terceiros ou passageiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, e de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos
de seus prepostos ou ajustadas na execução dos serviços, bem como de todas as despesas inerentes aos
serviços prestados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo
Município.

 7.2Os serviços deverão ser executados por veículos licenciados e autorizados pelos órgãos competentes
obrigando-se a contratada a realizar a renovação do licenciamento, devendo apresentar os novos documentos
devidamente validados quando da renovação.

 7.3A contratada deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato, realizar a contratação
de Seguro através de Companhia Idônea, relativo aos alunos, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais
por aluno, devendo apresentar cópia da Apólice para ser anexada ao Contrato.

 7.4Toda a manutenção dos veículos contratados ou mesmo outros que eventualmente venham substituí-los
serão de inteira responsabilidade dos contratados, bem como, combustível, lubrificantes, pneus, conservação,
peças de reposição, sinistro, limpeza, vistoria, além do pagamento de pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
tributos e qualquer outra despesa adicional que possa existir com referência a esse transporte.

 7.5É obrigação da contratada, realizar o transporte com pontualidade e sem prejuízo aos alunos, tendo
motoristas e veículos credenciados através das leis de trânsito vigente.

 7.6A contratada deverá substituir o veículo que porventura apresentar defeito, num prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas.

 7.7Quando houver substituição ou alteração do cooperado, do veículo, do condutor ou do monitor é obrigatório
que a Contratada comunique previamente a ocorrência a Gerência de Transporte Escolar, bem como o envio da
documentação de regularidade exigida no processo licitatório do veículo, do condutor e/ou do monitor.

 7.8Nas linhas onde são transportados alunos menores de 9 anos é OBRIGATÓRIO que a Contratada disponibilize
acompanhante (monitor), durante todo o percurso, de acordo com a legislação em vigor e sem ônus para a
contratante.

 7.9Comunicar à Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o bom funcionamento
e o cumprimento dos prazos pelo Transporte Escolar, propondo as ações corretivas necessárias.

 7.10 Cumprir fielmente os horários que serão determinados pelas Unidades Escolares no início do ano letivo, os
quais compreenderão aos turnos matutino e/ou vespertino. Os turnos e horários das rotas poderão vir a ser
alterados conforme necessidade da unidade escolar.

7.11 Providenciar o imediato transporte dos escolares sempre que o veículo credenciado for paralisado por
problema de natureza mecânica ou elétrica ou impedido de movimentação com segurança, viabilizando, para
isso excepcionalmente, meio de transporte adequado e seguro para condução dos estudantes, sob sua
responsabilidade, até o destino final de cada um deles.

8.666/93.

5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
5.1 Constatadas irregularidades na execução do objeto contratual, o Contratante poderá: 

5.1.1 Se disser respeito ao veículo, condutor ou monitor, rejeitá-lo determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

5.1.2 Se disser respeito à incompatibilidade de horário ocorrendo impontualidade e prejuízo aos 
alunos, rejeitar o horário estabelecido determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

5.1.3 Na hipótese de substituição (de veículo, condutor ou monitor), o Contratado deverá efetuá-la 
em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, 
contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

5.2 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante ateste da Frequência dos Veículos nas 
unidades escolares e encaminhamento das planilhas para conferência pela Gerência de 
Transporte Escolar, até o 5º dia útil do mês subseqüente.

5.3 O não encaminhamento das planilhas de freqüência pela Contratada à Gerência de Transporte 
Escolar, até o 5º dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços, ocasionará prejuízos ao 
pagamento das empresas responsáveis pelas rotas das escolas irregulares. 

6. DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento será efetuado mensalmente até o 20 (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao da 

prestação de serviço, mediante atestado expedido pela Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte, por meio da Gerência de Transporte Escolar, de acordo com a quantidade de 
quilômetros rodados no mês, conforme dias letivos da escola.

6.2 Para a efetivação dos pagamentos deverá ser apresentado ainda, o documento a seguir: 
6.2.1 Guia de Previdência Social (GPS);

6.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
pagamento ocorrerá após a sua correção.

6.4 O pagamento será realizado por meio de depósito bancário e o número da conta deverá constar 
na nota fiscal.

6.5 Os valores das notas fiscais estão sujeitas às retenções tributárias na forma da lei. 
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7.12 Os itinerários estabelecidos pela Contratada deverão obedecer a horários que não resultem em prejuízo ao
início das aulas, para todos os períodos e, além disso, os pontos de recolhimento e entrega de alunos dentro de
cada percurso serão decididos pela Gerência de Transporte Escolar, podendo sofrer alterações durante o
período de vigência do contrato, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

 7.13 Manter atualizado o cadastro dos seus condutores e monitores.

 7.14 Submeter o veículo a vistoria, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES ou nas datas periodicamente
previstas na legislação; 

 7.15 Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na Legislação
de Trânsito;

 7.16 Garantir que os condutores e acompanhantes dos seus veículos trabalhem devidamente uniformizados;

 7.17 Impedir que condutores e acompanhantes possam trabalhar após a ingestão de qualquer dose de bebida
alcoólica ou de qualquer outra substância tóxica; 

 7.18 Não fazer exigências de trabalho aos seus condutores e acompanhantes que possam colocar em risco os
escolares e terceiros;

7.19 Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade de trânsito e da Contratante;

7.20 Propiciar condições para que os condutores, monitores e acompanhantes possam frequentar os cursos
obrigatórios na legislação em vigor.

 7.21 Dispor para a condução do veículo apenas condutores: 

 a)Que tenham idade mínima ou superior a 21 anos - CTB, art. 138, I;
 b)Que tenham habilitação na categoria "D" e/ou "E" para transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 (oito)

lugares, excluindo o motorista - CTB, art. 138, II;
 c)Que tenham sido submetidos a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos - Guia

do Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

7.22 Comunicar formalmente aos gestores do transporte escolar municipal, a ausência de alunos atendidos nas
rotas e itinerários;

7.23 Permitir aos encarregados da Fiscalização Municipal, livre acesso, em qualquer dia e horário, aos veículos
prestadores do serviço escolar; 

 8.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
 8.1Definir as rotas de tráfego dos veículos escolares da frota contratada, em articulação com a direção das

unidades escolares conforme as matrículas recebidas;

 8.2Fiscalizar a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados no
transporte escolar, conforme determina a lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito;

 8.3Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores escolares da
empresa contratada que fornecer o serviço. No ofício deverão ser informadas quaisquer ocorrências no âmbito
do transporte escolar, dentro e fora do veiculo, tais como: discussões, brigas, ofensas pessoais, danos, atrasos
nos recolhimentos dos alunos e/ou chegada nas unidades escolares, reclamações sobre a condução do veiculo e

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1 A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela 

contratante. Além disso, assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município, 
terceiros ou passageiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, e de todas as reclamações que 
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou ajustadas na execução dos 
serviços, bem como de todas as despesas inerentes aos serviços prestados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo Município.

7.2 Os serviços deverão ser executados por veículos licenciados e autorizados pelos órgãos 
competentes obrigando-se a contratada a realizar a renovação do licenciamento, devendo 
apresentar os novos documentos devidamente validados quando da renovação.

7.3 A contratada deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato, realizar a 
contratação de Seguro através de Companhia Idônea, relativo aos alunos, no valor mínimo de R$ 
5.000,00 (cinco mil) reais por aluno, devendo apresentar cópia da Apólice para ser anexada ao 
Contrato.

7.4 Toda a manutenção dos veículos contratados ou mesmo outros que eventualmente venham 
substituí-los serão de inteira responsabilidade dos contratados, bem como, combustível, 
lubrificantes, pneus, conservação, peças de reposição, sinistro, limpeza, vistoria, além do 
pagamento de pessoal, encargos sociais, trabalhistas e tributos e qualquer outra despesa 
adicional que possa existir com referência a esse transporte.

7.5 É obrigação da contratada, realizar o transporte com pontualidade e sem prejuízo aos alunos, 
tendo motoristas e veículos credenciados através das leis de trânsito vigente.

7.6 A contratada deverá substituir o veículo que porventura apresentar defeito, num prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas.

7.7 Quando houver substituição ou alteração do cooperado, do veículo, do condutor ou do monitor é 
obrigatório que a Contratada comunique previamente a ocorrência a Gerência de Transporte 
Escolar, bem como o envio da documentação de regularidade exigida no processo licitatório do 
veículo, do condutor e/ou do monitor.

7.8 Nas linhas onde são transportados alunos menores de 9 anos é OBRIGATÓRIO que a 
Contratada disponibilize acompanhante (monitor), durante todo o percurso, de acordo com 
a legislação em vigor e sem ônus para a contratante.

7.9 Comunicar à Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o 
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outras que envolvam motoristas e/ou alunos;

 8.4No caso de envolvimento de alunos deve ser dada imediata ciência ao Diretor Escolar e ao Secretário
Municipal de Educação e Esporte; 

 8.5Acompanhar viagens, periodicamente, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o
comportamento dos alunos e motoristas, e, condições de tráfego do veiculo;

 8.6Orientar a Contratada de que o veículo autorizado para ser utilizado no transporte de alunos, no turno e no
período escolar, será de uso exclusivo para o transporte dos mesmos e, eventualmente dos servidores lotados
nas respectivas Unidades Escolares devidamente autorizados e que comprovem a necessidade de utilizá-los, pois
residem em localidades da zona rural onde não existe linha de transporte público coletivo, ficando
terminantemente proibido dar carona para outras pessoas.

 8.7Acompanhar, fiscalizar e efetuar pagamento conforme instruções contratuais.

 8.8Comunicar no mínimo com 03 (três) dias úteis de antecedência os roteiros de transporte escolar que
sofrerem alterações (inclusão ou exclusão) no decorrer do ano letivo e com 30 (trinta) dias úteis as alterações
do tipo dos veículos.

 9.NORMAS PARA OS VEÍCULOS
 9.1Certificado de licenciamento em dia com o pagamento;

 9.2 Seguro e IPVA em dia com o pagamento;

 9.3Constar no documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) como veículo de
passageiros e com capacidade para o transporte de pessoas/alunos, conforme descrito no Anexo I referente às
rotas; 

 9.4Termo de Autorização para Transporte de Escolares, emitido pelo DETRAN/ES, com prazo dentro da
validade;

 9.5Possuir Cintos de Segurança em condições adequadas para uso, de acordo com o número de passageiros;

 9.6Dístico Escolar (CTB Art. 136 III); isto é, pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, à
meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico "Escolar" em preto,
sendo que, em caso de carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas;

 9.7Os veículos devem estar adequados com todas as normas de segurança exigidas para o transporte de alunos
escolares, inclusive com: 

 a)Lanternas com luz branca, amarela ou fosca, instaladas nas extremidades da parte superior dianteira; 
 b)Lanternas com luz vermelha instaladas na parte superior traseira, conforme normas do DENATRAN. 
 c)Possuir Laudo de Inspeção semestral, específica para Transporte Escolar, realizado por empresa credenciada

pelo DENATRAN e INMETRO, conforme as normas estabelecidas no Art. 136 da Lei 9.503/97 do CTB (Código de
Transito Brasileiro) 

 d) Uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor - Guia do Transporte Escolar - FNDE - Ministério
da Educação.

 9.8Possuir faixas refletivas de segurança, nas laterais e parte traseira do veículo;

 9.9Manter fixado em local visível, no interior do veículo, a Autorização ou Licença para o transporte de alunos;

bom funcionamento e o cumprimento dos prazos pelo Transporte Escolar, propondo as ações 
corretivas necessárias.

7.10 Cumprir fielmente os horários que serão determinados pelas Unidades Escolares no início do 
ano letivo, os quais compreenderão aos turnos matutino e/ou vespertino. Os turnos e horários 
das rotas poderão vir a ser alterados conforme necessidade da unidade escolar.

7.11 Providenciar o imediato transporte dos escolares sempre que o veículo credenciado for 
paralisado por problema de natureza mecânica ou elétrica ou impedido de movimentação com 
segurança, viabilizando, para isso excepcionalmente, meio de transporte adequado e seguro para 
condução dos estudantes, sob sua responsabilidade, até o destino final de cada um deles.

7.12 Os itinerários estabelecidos pela Contratada deverão obedecer a horários que não resultem em 
prejuízo ao início das aulas, para todos os períodos e, além disso, os pontos de recolhimento e 
entrega de alunos dentro de cada percurso serão decididos pela Gerência de Transporte Escolar, 
podendo sofrer alterações durante o período de vigência do contrato, conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

7.13 Manter atualizado o cadastro dos seus condutores e monitores.

7.14 Submeter o veículo a vistoria, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES ou nas datas 
periodicamente previstas na legislação; 

7.15 Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na 
Legislação de Trânsito;

7.16 Garantir que os condutores e acompanhantes dos seus veículos trabalhem devidamente 
uniformizados;

7.17 Impedir que condutores e acompanhantes possam trabalhar após a ingestão de qualquer dose 
de bebida alcoólica ou de qualquer outra substância tóxica; 

7.18 Não fazer exigências de trabalho aos seus condutores e acompanhantes que possam colocar 
em risco os escolares e terceiros;

7.19 Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade de trânsito e da Contratante;

7.20 Propiciar condições para que os condutores, monitores e acompanhantes possam frequentar os 
cursos obrigatórios na legislação em vigor.
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 9.10Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo - tacógrafo (CTB art. 136, IV e Resolução
Contran n° 14/98, 87/99 e 92/99). Os discos de tacógrafos devem ser trocados todos os dias e guardados pelo
período de 06 (seis) meses, por ocasião de vistoria especial do Detran - Guia do Transporte Escolar - FNDE -
Ministério da Educação.

9.10.1 - Certificado de cronotacógrafo, emitido pelo INMETRO, com prazo dentro da validade. 

 9.11Pneus, sinalização e os demais itens e equipamentos exigidos pela legislação, em bom estado de
conservação (Resolução CONTRAN n° 14/98), Art. 136, VII, do CTB;

 9.12Certificado de Vinculação ao Serviço, emitido pelo CETURB-ES, para os veículos cujas rotas farão transporte
passando por vias intermunicipais.
     

 10.NORMAS PARA OS CONDUTORES:
 10.1Ter idade superior a 21 anos; 

 10.2Ter Habilitação para dirigir veículos na categoria D ou E; 

 10.3Certificado do Curso de Capacitação para o Transporte Escolar;

 10.4Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos - Guia do
Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

 10.5É proibido fumar ou permitir que os alunos fumem dentro do veículo; 

 10.6É proibido fazer uso de bebidas alcoólicas durante o expediente de trabalho; 

 10.7É expressamente proibido dar carona ou transportar pessoas alheias ao meio estudantil, exceto aquelas
devidamente autorizadas pela Secretaria de Educação e Esporte, conforme comprovação de necessidade; 

 10.8É proibido fazer uso de telefone celular, para contatos, quando estiver dirigindo; 

 10.9Durante a prestação do serviço deverá apresentar-se com uniforme adequado para a condução de veículos,
com identificação da empresa; 

 10.10Sempre portar documentos pessoais e crachá com o seu nome; 

 10.11Manter em boas condições de higiene e limpeza os veículos com que trabalham; 

 10.12Devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullying que, porventura, percebam ou
tenham conhecimento; 

 10.13Manter em ordem e em funcionamento todos os itens de segurança do veículo (luzes, extintores,
triângulos, portas, janelas e cintos), de forma, a solicitar, sempre que for necessária, a manutenção preventiva
ou corretiva dos mesmos, bem como, dos demais componentes que permitam a adequada utilização do veículo; 

 10.14Conduzir o veículo com segurança e responsabilidade, respeitando os limites de velocidade para prevenir
acidentes ou situações de risco no transito; 

 10.15Fechar as portas do veículo e deslocar-se somente quando todos os alunos estiverem acomodados no
veículo e com cinto de segurança; 

 10.16Cumprir rigorosamente todas as rotas e itinerários para a coleta e entrega dos alunos, respeitando os

7.21 Dispor para a condução do veículo apenas condutores: 

a) Que tenham idade mínima ou superior a 21 anos - CTB, art. 138, I;
b) Que tenham habilitação na categoria "D" e/ou "E" para transporte de passageiros cuja 

lotação exceda 8 (oito) lugares, excluindo o motorista - CTB, art. 138, II;
c) Que tenham sido submetidos a exame psicotécnico com aprovação especial para 

transporte de alunos - Guia do Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

7.22 Comunicar formalmente aos gestores do transporte escolar municipal, a ausência de alunos 
atendidos nas rotas e itinerários;

7.23 Permitir aos encarregados da Fiscalização Municipal, livre acesso, em qualquer dia e horário, 
aos veículos prestadores do serviço escolar; 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1 Definir as rotas de tráfego dos veículos escolares da frota contratada, em articulação com a 

direção das unidades escolares conforme as matrículas recebidas;

8.2 Fiscalizar a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos 
utilizados no transporte escolar, conforme determina a lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de 
Trânsito;

8.3 Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores 
escolares da empresa contratada que fornecer o serviço. No ofício deverão ser informadas 
quaisquer ocorrências no âmbito do transporte escolar, dentro e fora do veiculo, tais como: 
discussões, brigas, ofensas pessoais, danos, atrasos nos recolhimentos dos alunos e/ou 
chegada nas unidades escolares, reclamações sobre a condução do veiculo e outras que 
envolvam motoristas e/ou alunos;

8.4 No caso de envolvimento de alunos deve ser dada imediata ciência ao Diretor Escolar e ao 
Secretário Municipal de Educação e Esporte; 

8.5 Acompanhar viagens, periodicamente, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, 
observando o comportamento dos alunos e motoristas, e, condições de tráfego do veiculo;
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horários para evitar que os alunos cheguem atrasados nas escolas ou muito antes do horário de início das aulas; 

 10.17Evitar conversas desnecessárias com os alunos durante o trajeto; 

 10.18Caso sofra algum tipo de ameaça ou agressão deverá registrar a ocorrência no Conselho Tutelar ou na
Delegacia de Polícia; 

 10.19Respeitar os estudantes, seus pais, funcionários das Unidades de Ensino e funcionários da Fiscalização do
Transporte Escolar da Prefeitura Municipal. 

 10.20Demonstrar e praticar sempre a boa vontade e dedicação no cumprimento do serviço contratado; 

 10.21Procurar resolver divergências com os alunos sempre usando do bom senso; 

 10.22Acatar orientações recebidas dos funcionários da Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura
Municipal. 

 10.23Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção voluntária da viagem;

 10.24Aproximar o veiculo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque de passageiros;

 10.25Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito e da Fiscalização do Transporte
Escolar da Prefeitura Municipal;

 10.26Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no prazo Máximo de 01 (um) dia qualquer objeto esquecido
no veículo;

  10.27Responsabilizar-se pela conduta do(s) acompanhantes (s);

 10.28Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os sentados
e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em risco;

 10.29Não ausentar-se do veículo quando este estiver aguardando escolares, exceto para garantir maior
segurança aos mesmos;

 10.30Não abastecer o veículo, quando estiver conduzindo escolares;

 10.31Não conduzir veículos com excesso de lotação;

 10.32Não dirigir Veículo em velocidade acima da estabelecida pela sinalização da via, ou em velocidade
incompatível com as condições de segurança do local;

 10.33Não dirigir o veículo estando com carteira de habilitação suspensa ou cassada na forma prevista pelo
Código de Trânsito Brasileiro.

 11.NORMAS PARA OS MONITORES:
 11.1Ter maioridade civil; 

 11.2Durante a prestação do serviço deverá apresentar-se com uniforme adequado para a condução de veículos,
com identificação da empresa; 

 11.3Sempre portar documentos pessoais e crachá com o seu nome; 

8.6 Orientar a Contratada de que o veículo autorizado para ser utilizado no transporte de alunos, no 
turno e no período escolar, será de uso exclusivo para o transporte dos mesmos e, 
eventualmente dos servidores lotados nas respectivas Unidades Escolares devidamente 
autorizados e que comprovem a necessidade de utilizá-los, pois residem em localidades da zona 
rural onde não existe linha de transporte público coletivo, ficando terminantemente proibido dar 
carona para outras pessoas.

8.7 Acompanhar, fiscalizar e efetuar pagamento conforme instruções contratuais.

8.8 Comunicar no mínimo com 03 (três) dias úteis de antecedência os roteiros de transporte escolar 
que sofrerem alterações (inclusão ou exclusão) no decorrer do ano letivo e com 30 (trinta) dias 
úteis as alterações do tipo dos veículos.

9. NORMAS PARA OS VEÍCULOS
9.1 Certificado de licenciamento em dia com o pagamento;

9.2  Seguro e IPVA em dia com o pagamento;

9.3 Constar no documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) como veículo 
de passageiros e com capacidade para o transporte de pessoas/alunos, conforme descrito no 
Anexo I referente às rotas; 

9.4 Termo de Autorização para Transporte de Escolares, emitido pelo DETRAN/ES, com prazo 
dentro da validade;

9.5 Possuir Cintos de Segurança em condições adequadas para uso, de acordo com o número de 
passageiros;

9.6 Dístico Escolar (CTB Art. 136 III); isto é, pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de 
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o 
dístico "Escolar" em preto, sendo que, em caso de carroceria pintada na cor amarela, as cores 
indicadas devem ser invertidas;

9.7 Os veículos devem estar adequados com todas as normas de segurança exigidas para o 
transporte de alunos escolares, inclusive com: 

a) Lanternas com luz branca, amarela ou fosca, instaladas nas extremidades da parte 
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 11.4Orientar e promover o cumprimento das normas para utilização dos veículos escolares; 

 11.5Auxiliar os alunos no embarque e desembarque do veículo e na correta colocação do cinto de segurança; 

 11.6Auxiliar na manutenção da ordem e limpeza do veículo em que trabalha; 

 11.7Durante o trajeto deve permanecer atento ao comportamento dos alunos, para manter a ordem e a
disciplina; 

 11.8Priorizar a ordem e a disciplina também na fila para o embarque dos alunos, de forma a evitar correrias e
atropelos que possam causar acidentes; 

 11.9Ter noção de que não é um(a) simples acompanhante no veículo, e sim, um monitor(a) que dependendo da
situação tem o dever de agir, tomando iniciativas para evitar que um aluno cause ferimentos em outros com
mordidas, beliscões, chutes, etc.

 11.10Deve ter experiência com alunos portadores de "necessidades especiais", bem como compreender suas
limitações físicas, motoras e intelectuais;

 11.11Todas as ações devem ser tomadas com firmeza, sempre tendo cuidado e paciência para não criar
situações que possam causar constrangimento para ambos; 

 11.12Não fumar e não permitir que qualquer pessoa o faça no interior do veículo em que trabalha; 

 11.13Não permitir que os alunos façam uso de bebidas alcoólicas no interior do veículo; 

 11.14Tratar com respeito os estudantes, seus pais, funcionários das Unidades de Ensino e funcionários da
Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura Municipal.

 11.15Os monitores devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullying que, porventura,
percebam ou tenham conhecimento; 

 11.16Caso sofra algum tipo de ameaça por parte de alunos deverá comunicar o fato ao Conselho Tutelar ou à
Delegacia de Polícia; 

 11.17Comunicar a Gerência de Transporte Escolar ou a direção da escola, qualquer ocorrência que possa
prejudicar ou dificultar o desenvolvimento do seu trabalho; 

 11.18Prestar atenção e acatar possíveis orientações que venha receber dos funcionários ou fiscais da Gerência
de Transporte Escolar; 

 11.19Manter uma listagem atualizada com o nome, endereço e telefone dos pais e alunos, que utilizam o
transporte do veículo em que trabalha.

 11.20Manter o controle de embarque e desembarque dos estudantes nos pontos correspondentes a sua linha,
só podendo ser deixado em outro local quando solicitado por escrito  pelos pais e/ou responsáveis e autorizado
por escrito pela Gerência de Transporte Escolar;

 11.21Acompanhar o embarque e desembarque dos estudantes nos portões das unidades escolares até que os
mesmos estejam seguros;

 11.22Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na unidade escolar e/ou
em sua residência; 

superior dianteira; 
b) Lanternas com luz vermelha instaladas na parte superior traseira, conforme normas do 

DENATRAN. 
c) Possuir Laudo de Inspeção semestral, específica para Transporte Escolar, realizado por 

empresa credenciada pelo DENATRAN e INMETRO, conforme as normas estabelecidas no Art. 
136 da Lei 9.503/97 do CTB (Código de Transito Brasileiro) 

d)  Uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor - Guia do Transporte Escolar 
- FNDE - Ministério da Educação.

9.8 Possuir faixas refletivas de segurança, nas laterais e parte traseira do veículo;

9.9 Manter fixado em local visível, no interior do veículo, a Autorização ou Licença para o transporte 
de alunos;

9.10Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo - tacógrafo (CTB art. 136, IV e 
Resolução Contran n° 14/98, 87/99 e 92/99). Os discos de tacógrafos devem ser trocados 
todos os dias e guardados pelo período de 06 (seis) meses, por ocasião de vistoria 
especial do Detran - Guia do Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

9.10.1 - Certificado de cronotacógrafo, emitido pelo INMETRO, com prazo dentro da 
validade. 

9.11Pneus, sinalização e os demais itens e equipamentos exigidos pela legislação, em bom estado 
de conservação (Resolução CONTRAN n° 14/98), Art. 136, VII, do CTB;

9.12Certificado de Vinculação ao Serviço, emitido pelo CETURB-ES, para os veículos cujas 
rotas farão transporte passando por vias intermunicipais.

     
10. NORMAS PARA OS CONDUTORES:

10.1Ter idade superior a 21 anos; 

10.2Ter Habilitação para dirigir veículos na categoria D ou E; 

10.3Certificado do Curso de Capacitação para o Transporte Escolar;

10.4Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de 
alunos - Guia do Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

10.5É proibido fumar ou permitir que os alunos fumem dentro do veículo; 
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 11.23Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e orientações quanto ao
deveres e responsabilidades de cada um;

 11.24Em caso de porte de objetos que oferecerem riscos, deve recolher e apresentar à empresa prestadora do
serviço que deverá informar o ocorrido a Gerência de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação
para que sejam tomadas as providências cabíveis;

 11.25Não havendo monitor(a) no veículo, fica o motorista responsável em realizar suas atribuições com relação
aos estudantes;

 11.26Não trabalhar após ter ingerido qualquer dose de bebida alcoólica ou de outra sustância tóxica;  

 11.27Não permitir que escolares sejam transportados em pé, no banco dianteiro, em locais inadequados ou sem
o uso do cinto de segurança.

 12.DA FISCALIZAÇÃO:

 12.1A fiscalização dos serviços será feita pela contratante, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, o objeto,
os prazos, as cláusulas e as condições expressas no Contrato, a fim de alcançar eficiência e economicidade
pretendidas.

 12.2A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e será exercida
nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada
e das Unidades Escolares, por meio dos Diretores Escolares e fiscais de transporte nomeados nas Escolas,
quanto às obrigações desta, inclusive quanto a terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas durante a
execução do serviço.

 12.3Caso ocorra alguma irregularidade no Transporte Escolar por parte da contratada e/ou Transportadores,
estes serão notificados para regularização imediata sob pena de rescisão contratual.

 12.4Eventualmente, de ofício ou por provocação de terceiros, os fiscais poderão reavaliar as rotas, promovendo
alterações de quilometragem, percurso, ou tipo de veículo, devido a atualização do número de alunos ou por
necessidade da Administração Pública.

 Fiscais Administrativos do Transporte Escolar
 ÍSIS D´ASSUMPÇÃO ULIANA FISCHER - Chefe de Gestão do Transporte Escolar

 NÁDIA AMÉLIA ULIANA ROSA - Gerente de Transporte Escolar
 Fiscais Técnicos do Transporte Escolar

ELIZABETH ANGELA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMPEF Barra do
 Tijuco Preto

 NEIDE WALCHER BRAUN - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEF Augusto Peter B. Pagung
 LINDAURA HUWER - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMUEF Goiabeiras

 PRISCILA CHRIST MARQUES - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEFM Mariano Ferreira de Nazarethe
 ANA PAULA PESSOA PATRÍCIO LOPES - Fiscal Técnica do Transporte Escolar do CMEI Germano Gerhardt

 13.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 13.1Os documentos completos referentes a pedidos de solicitação que vierem a gerar novos processos licita-

tórios ou alterações de itens já licitados permanecerão arquivados na Gerência de Transporte Escolar.

 13.2 A quilometragem não realizada por motivo de chuvas, estradas sem condição de tráfego, veículos com
problemas mecânico ou outros não será atestada para pagamento, sendo, portanto, descontada do valor a ser
pago no mês.  

10.6É proibido fazer uso de bebidas alcoólicas durante o expediente de trabalho; 

10.7É expressamente proibido dar carona ou transportar pessoas alheias ao meio estudantil, exceto 
aquelas devidamente autorizadas pela Secretaria de Educação e Esporte, conforme 
comprovação de necessidade; 

10.8É proibido fazer uso de telefone celular, para contatos, quando estiver dirigindo; 

10.9Durante a prestação do serviço deverá apresentar-se com uniforme adequado para a condução 
de veículos, com identificação da empresa; 

10.10Sempre portar documentos pessoais e crachá com o seu nome; 

10.11Manter em boas condições de higiene e limpeza os veículos com que trabalham; 

10.12Devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullying que, porventura, percebam 
ou tenham conhecimento; 

10.13Manter em ordem e em funcionamento todos os itens de segurança do veículo (luzes, 
extintores, triângulos, portas, janelas e cintos), de forma, a solicitar, sempre que for necessária, a 
manutenção preventiva ou corretiva dos mesmos, bem como, dos demais componentes que 
permitam a adequada utilização do veículo; 

10.14Conduzir o veículo com segurança e responsabilidade, respeitando os limites de velocidade 
para prevenir acidentes ou situações de risco no transito; 

10.15Fechar as portas do veículo e deslocar-se somente quando todos os alunos estiverem 
acomodados no veículo e com cinto de segurança; 

10.16Cumprir rigorosamente todas as rotas e itinerários para a coleta e entrega dos alunos, 
respeitando os horários para evitar que os alunos cheguem atrasados nas escolas ou muito 
antes do horário de início das aulas;

10.17Evitar conversas desnecessárias com os alunos durante o trajeto; 

10.18Caso sofra algum tipo de ameaça ou agressão deverá registrar a ocorrência no Conselho 
Tutelar ou na Delegacia de Polícia; 

10.19Respeitar os estudantes, seus pais, funcionários das Unidades de Ensino e funcionários 
da Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura Municipal. 
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 13.3O valor pago por rota será por quilometragem e tipo de veículo, de acordo sua capacidade de lotação.
 13.4Para participar do processo licitatório o transportador deverá apresentar certidão negativa do registro de

distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores - CTB, Art.
329.

 13.5O interessado poderá utilizar veículo com lotação acima da solicitada pela Gerência para a rota em questão,
porém será pago o valor unitário do quilômetro com base no veículo solicitado para atender o trajeto, conforme
quantidade de alunos.

 13.6O transportador não poderá assumir mais de uma rota com o mesmo veículo se houver incompatibilidade de
horário, conforme item 5.1.1.2.

 14.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 14.1As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária prevista no

orçamento da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte, para o exercício de 2019.

 15OS PROCEDIMENTOS: 
15.1  Caso haja vaga no Transporte Escolar, os servidores da Secretaria Municipal de Educação - SECEDU
poderão utilizar o transporte escolar, mediante autorização por escrito da SECEDU e comprovação da
necessidade considerando a ausência de linhas de transporte público coletivo. 

 15.2 A quilometragem da linha será contada a partir do primeiro ponto de embarque dos alunos, podendo a
quilometragem prevista para cada itinerário sofrer aumento ou redução, a critério da Municipalidade de acordo
com a necessidade dos alunos matriculados nas unidades escolares, observando-se sempre o preço fixado por
Km/rodado estipulado em contrato. 

15.3 O tipo de veículo para cada rota será contratado de acordo com a quantidade de estudantes, podendo
sofrer alteração para tipo de veículo com maior ou menor capacidade de passageiros a critério da
Municipalidade de acordo com a necessidade da demanda, observando-se sempre o preço fixado por tipo de
veículo estipulado em contrato. 

 16DO FORO:

 16.1As partes elegem o Foro da Comarca de Domingos Martins, em detrimento a qualquer outro, por mais
vantajoso que seja, para dirimir dúvidas relativas a este Contrato.

10.20Demonstrar e praticar sempre a boa vontade e dedicação no cumprimento do serviço 
contratado; 

10.21Procurar resolver divergências com os alunos sempre usando do bom senso; 

10.22Acatar orientações recebidas dos funcionários da Fiscalização do Transporte Escolar da 
Prefeitura Municipal. 

10.23Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção voluntária da viagem;

10.24Aproximar o veiculo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque de 
passageiros;

10.25Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito e da 
Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura Municipal;

10.26Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no prazo Máximo de 01 (um) dia qualquer objeto 
esquecido no veículo;

10.27Responsabilizar-se pela conduta do(s) acompanhantes (s);

10.28Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os 
sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar 
terceiros em risco;

10.29Não ausentar-se do veículo quando este estiver aguardando escolares, exceto para garantir 
maior segurança aos mesmos;

10.30Não abastecer o veículo, quando estiver conduzindo escolares;

10.31Não conduzir veículos com excesso de lotação;

10.32Não dirigir Veículo em velocidade acima da estabelecida pela sinalização da via, ou em 
velocidade incompatível com as condições de segurança do local;

10.33Não dirigir o veículo estando com carteira de habilitação suspensa ou cassada na forma 
prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro.

11. NORMAS PARA OS MONITORES:
11.1Ter maioridade civil; 
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11.2Durante a prestação do serviço deverá apresentar-se com uniforme adequado para a condução 
de veículos, com identificação da empresa; 

11.3Sempre portar documentos pessoais e crachá com o seu nome; 

11.4Orientar e promover o cumprimento das normas para utilização dos veículos escolares; 

11.5Auxiliar os alunos no embarque e desembarque do veículo e na correta colocação do cinto de 
segurança; 

11.6Auxiliar na manutenção da ordem e limpeza do veículo em que trabalha; 

11.7Durante o trajeto deve permanecer atento ao comportamento dos alunos, para manter a ordem e 
a disciplina; 

11.8Priorizar a ordem e a disciplina também na fila para o embarque dos alunos, de forma a evitar 
correrias e atropelos que possam causar acidentes; 

11.9Ter noção de que não é um(a) simples acompanhante no veículo, e sim, um monitor(a) que 
dependendo da situação tem o dever de agir, tomando iniciativas para evitar que um aluno cause 
ferimentos em outros com mordidas, beliscões, chutes, etc.

11.10Deve ter experiência com alunos portadores de "necessidades especiais", bem como 
compreender suas limitações físicas, motoras e intelectuais;

11.11Todas as ações devem ser tomadas com firmeza, sempre tendo cuidado e paciência para não 
criar situações que possam causar constrangimento para ambos; 

11.12Não fumar e não permitir que qualquer pessoa o faça no interior do veículo em que trabalha; 

11.13Não permitir que os alunos façam uso de bebidas alcoólicas no interior do veículo; 

11.14Tratar com respeito os estudantes, seus pais, funcionários das Unidades de Ensino e 
funcionários da Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura Municipal.

11.15Os monitores devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullying que, 
porventura, percebam ou tenham conhecimento; 

11.16Caso sofra algum tipo de ameaça por parte de alunos deverá comunicar o fato ao Conselho 
Tutelar ou à Delegacia de Polícia; 

11.17 Comunicar a Gerência de Transporte Escolar ou a direção da escola, qualquer ocorrência 
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que possa prejudicar ou dificultar o desenvolvimento do seu trabalho; 

11.18Prestar atenção e acatar possíveis orientações que venha receber dos funcionários ou fiscais 
da Gerência de Transporte Escolar; 

11.19Manter uma listagem atualizada com o nome, endereço e telefone dos pais e alunos, que 
utilizam o transporte do veículo em que trabalha.

11.20Manter o controle de embarque e desembarque dos estudantes nos pontos correspondentes a 
sua linha, só podendo ser deixado em outro local quando solicitado por escrito  pelos pais e/ou 
responsáveis e autorizado por escrito pela Gerência de Transporte Escolar;

11.21Acompanhar o embarque e desembarque dos estudantes nos portões das unidades escolares 
até que os mesmos estejam seguros;

11.22Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na unidade 
escolar e/ou em sua residência; 

11.23Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e orientações 
quanto ao deveres e responsabilidades de cada um;

11.24Em caso de porte de objetos que oferecerem riscos, deve recolher e apresentar à empresa 
prestadora do serviço que deverá informar o ocorrido a Gerência de Transporte Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação para que sejam tomadas as providências cabíveis;

11.25Não havendo monitor(a) no veículo, fica o motorista responsável em realizar suas atribuições 
com relação aos estudantes;

11.26Não trabalhar após ter ingerido qualquer dose de bebida alcoólica ou de outra sustância tóxica;  

11.27Não permitir que escolares sejam transportados em pé, no banco dianteiro, em locais 
inadequados ou sem o uso do cinto de segurança.

12. DA FISCALIZAÇÃO:

12.1A fiscalização dos serviços será feita pela contratante, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, o 
objeto, os prazos, as cláusulas e as condições expressas no Contrato, a fim de alcançar 
eficiência e economicidade pretendidas.
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12.2A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até a total conclusão do objeto contratual e 
será exercida nos interesses exclusivos da Prefeitura, e sua atuação não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada e das Unidades Escolares, por meio dos Diretores Escolares e 
fiscais de transporte nomeados nas Escolas, quanto às obrigações desta, inclusive quanto a 
terceiros, por quaisquer irregularidades ocorridas durante a execução do serviço.

12.3Caso ocorra alguma irregularidade no Transporte Escolar por parte da contratada e/ou 
Transportadores, estes serão notificados para regularização imediata sob pena de rescisão 
contratual.

12.4Eventualmente, de ofício ou por provocação de terceiros, os fiscais poderão reavaliar as rotas, 
promovendo alterações de quilometragem, percurso, ou tipo de veículo, devido a atualização do 
número de alunos ou por necessidade da Administração Pública.

Fiscais Administrativos do Transporte Escolar
ÍSIS D´ASSUMPÇÃO ULIANA FISCHER - Chefe de Gestão do Transporte Escolar
NÁDIA AMÉLIA ULIANA ROSA - Gerente de Transporte Escolar
Fiscais Técnicos do Transporte Escolar
ELIZABETH ANGELA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMPEF 
Barra do Tijuco Preto
NEIDE WALCHER BRAUN - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEF Augusto Peter B. Pagung
LINDAURA HUWER - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMUEF Goiabeiras
PRISCILA CHRIST MARQUES - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEFM Mariano Ferreira de
Nazarethe
ANA PAULA PESSOA PATRÍCIO LOPES - Fiscal Técnica do Transporte Escolar do CMEI Germano 
Gerhardt

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1Os documentos completos referentes a pedidos de solicitação que vierem a gerar novos 

processos licitatórios ou alterações de itens já licitados permanecerão arquivados na 
Gerência de Transporte Escolar.

13.2 A quilometragem não realizada por motivo de chuvas, estradas sem condição de tráfego, 
veículos com problemas mecânico ou outros não será atestada para pagamento, sendo, portanto, 
descontada do valor a ser pago no mês.  

13.3O valor pago por rota será por quilometragem e tipo de veículo, de acordo sua capacidade de 
lotação.
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13.4Para participar do processo licitatório o transportador deverá apresentar certidão negativa do 
registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores - CTB, Art. 329.

13.5O interessado poderá utilizar veículo com lotação acima da solicitada pela Gerência para a rota 
em questão, porém será pago o valor unitário do quilômetro com base no veículo solicitado para 
atender o trajeto, conforme quantidade de alunos.

13.6O transportador não poderá assumir mais de uma rota com o mesmo veículo se houver 
incompatibilidade de horário, conforme item 5.1.1.2.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária 

prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação e Esporte, para o exercício de 2019.

15 OS PROCEDIMENTOS: 
15.1  Caso haja vaga no Transporte Escolar, os servidores da Secretaria Municipal de 
Educação - SECEDU poderão utilizar o transporte escolar, mediante autorização por escrito 
da SECEDU e comprovação da necessidade considerando a ausência de linhas de 
transporte público coletivo. 

15.2  A quilometragem da linha será contada a partir do primeiro ponto de embarque dos 
alunos, podendo a quilometragem prevista para cada itinerário sofrer aumento ou redução, a 
critério da Municipalidade de acordo com a necessidade dos alunos matriculados nas unidades 
escolares, observando-se sempre o preço fixado por Km/rodado estipulado em contrato. 

15.3 O tipo de veículo para cada rota será contratado de acordo com a quantidade de 
estudantes, podendo sofrer alteração para tipo de veículo com maior ou menor capacidade 
de passageiros a critério da Municipalidade de acordo com a necessidade da demanda, 
observando-se sempre o preço fixado por tipo de veículo estipulado em contrato. 

16 DO FORO:

16.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Domingos Martins, em detrimento a qualquer outro, 
por mais vantajoso que seja, para dirimir dúvidas relativas a este Contrato.
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que frequentam
as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°  _______________________vem pela
presente, informar a V.Sa. que o(a) Sr. (a) ______________________________________, Carteira de
Identidade  n.° ________________________________(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar,
em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão  supra referenciado, podendo
para tanto, oferecer lances verbais, transigir, interpor recursos motivadamente, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

Obs 1.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga (item
6.3.c).
Obs 2.: O credenciamento deverá ser apresentado com firma devidamente reconhecida do representante legal.

MODELO DE CREDENCIAMENTO

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que 
frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa 
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°  _______________________vem 
pela presente, informar a V.Sa. que o(a) Sr. (a) ______________________________________, Carteira 
de Identidade  n.° ________________________________(apresentar o original) é pessoa autorizada a 
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão  supra 
referenciado, podendo para tanto, oferecer lances verbais, transigir, interpor recursos motivadamente, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

Obs 1.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga 
(item 6.3.c).
Obs 2.: O credenciamento deverá ser apresentado com firma devidamente reconhecida do 
representante legal.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que frequentam
as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s)  abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o n.° ________________________DECLARA, sob as
penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n.° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4°, VII da Lei n.°
10.520/02.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que 
frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

O(s)  abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela empresa 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o n.° ________________________DECLARA, 
sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n.° 10.520/02, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 
4°, VII da Lei n.° 10.520/02.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
( MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que frequentam
as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ , por intermédio de seu
representante legal, abaixo identificado,  declara para os devidos fins a inexistência de fato superveniente
impeditivo à sua participação no Processo Licitatório supra referenciado.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
( MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que 
frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ , por 
intermédio de seu representante legal, abaixo identificado,  declara para os devidos fins a inexistência 
de fato superveniente impeditivo à sua participação no Processo Licitatório supra referenciado.

Local e Data

Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que frequentam
as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27, da Lei 8666/93, acrescido pela Lei
9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

Local e Data

 Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que 
frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº 
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27, da Lei 8666/93, acrescido pela 
Lei 9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

Local e Data

 Assinatura do representante legal

Nome e Identidade do representante legal

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO REFERENTE À CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE                       
(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que frequentam
as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº
____________, DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins de comprovação perante a Administração
Pública Municipal no Processo Licitatório referenciado acima, que é considerada ____________________
(Microempresa/Empresa de Pequeno Porte), em conformidade com o artigo 3º e §§ da Lei Complementar nº
123/06 e que também não se encontra excluída dos benefícios do referido Estatuto.

Local e Data

Nome e Assinatura do representante legal

Nome e assinatura do Contador 

Número de registro do contador no CRC

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ

DECLARAÇÃO REFERENTE À CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE                       

(MODELO)

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Pregão nº 000053/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que 
frequentam as escolas da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins
Órgão: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

A empresa ________________________________________________ estabelecida na  Rua 
____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________, portador da Carteira de Identidade nº 
____________, DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins de comprovação perante a 
Administração Pública Municipal no Processo Licitatório referenciado acima, que é considerada 
____________________ (Microempresa/Empresa de Pequeno Porte), em conformidade com o artigo 3º 
e §§ da Lei Complementar nº 123/06 e que também não se encontra excluída dos benefícios do referido 
Estatuto.

Local e Data

Nome e Assinatura do representante legal

Nome e assinatura do Contador 

Número de registro do contador no CRC

Carimbo do CNPJ ou Papel Timbrado da Empresa contendo o número do CNPJ
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ANEXO VII
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA
___________________________________________
O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF n.º
27.150.556/0001-10, por seu órgão administrativo a Prefeitura Municipal, com sede na rua Bernardino Monteiro,
n.º 22, Centro, Domingos Martins - ES, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Wanzete Kruger, brasileiro,
casado, comerciante, portador do CPF nº 488.147.097-34 , residente na Rua Adolpho Hulle, 81, Centro,
Domingos Martins - ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a firma XXXXXXXXXXX, localizada na
XXXXXXXX (logradouro), inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXX,
nacionalidade, estado civil, profissão, número de registro, portador do CPF nº XXXXXXXX e RG nº XXXXXX,
residente na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente contrato, nos termos
da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de acordo com os termos do Pregão nº
000053/2019, parte integrante deste contrato, independente de transcrição, com a Proposta apresentada pela
CONTRATADA ficando, porém ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as
disposições deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para realização de
transporte escolar dos alunos que frequentam as escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Domingos
Martins,  conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 000053/2019.

     ItemDescriçãoQuantUnitTOTAL
     
     

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo
2.1 - O prazo de vigência contratual terá início na data de assinatura do contrato  terá duração até 31 de
Dezembro 2019, podendo ser prorrogado.
2.1.1 -  A prorrogado poderá ser admitida nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93, mediante prévia justificativa
e autorização da autoridade competente.
2.1.1.1 -  Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº. 8666/93, a duração do
contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, desde que cumpridas as formalidades acima
indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1 - O total dos serviços objeto deste Contrato é de R$ XXXX (valor por extenso), fixo e irreajustável,  de
acordo com a proposta comercial contida no Processo Licitatório - Pregão nº 000053/2019.

3.2 - Pelo serviço contratado, referente ao Lote ____ a Contratante pagará mensalmente à Contratada, o valor
de R$_______(valor numérico e por extenso)______, e nele deverão estar inclusos todas as espécies de
tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer
despesas inerentes ao contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento
4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subseqüente ao da
prestação de serviço, mediante atestado expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, de acordo
com a quantidade de quilômetros rodados no mês, conforme dias letivos da escola.  
4.1.1 - Para efetivação dos pagamentos deverão ser apresentados os seguintes documentos:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA
___________________________________________
O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ-MF n.º 27.150.556/0001-10, por seu órgão administrativo a Prefeitura Municipal, com sede na rua 
Bernardino Monteiro, n.º 22, Centro, Domingos Martins - ES, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, 
Wanzete Kruger, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF nº 488.147.097-34 , residente na 
Rua Adolpho Hulle, 81, Centro, Domingos Martins - ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
firma XXXXXXXXXXX, localizada na XXXXXXXX (logradouro), inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX, 
neste ato representada por XXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, número de registro, portador 
do CPF nº XXXXXXXX e RG nº XXXXXX, residente na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, ajustam o presente contrato, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, de acordo com os termos do Pregão nº 000053/2019, parte integrante deste 
contrato, independente de transcrição, com a Proposta apresentada pela CONTRATADA ficando, porém 
ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste 
Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para realização de 
transporte escolar dos alunos que frequentam as escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Domingos Martins,  conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 000053/2019.

Item Descrição Quant Unit TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo
2.1 - O prazo de vigência contratual terá início na data de assinatura do contrato  terá duração até 31 
de Dezembro 2019, podendo ser prorrogado.
2.1.1 -  A prorrogado poderá ser admitida nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93, mediante prévia 
justificativa e autorização da autoridade competente.
2.1.1.1 -  Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº. 8666/93, a duração 
do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, desde que cumpridas as formalidades 
acima indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1 - O total dos serviços objeto deste Contrato é de R$ XXXX (valor por extenso), fixo e irreajustável,  
de acordo com a proposta comercial contida no Processo Licitatório - Pregão nº 
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4.1.1.1 -  Guia da Previdência Social - (GPS).
4.1.1.1 -  Cópia de documento que comprove a normalidade do pagamento das apólices de suguro contrtado.

4.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele
indicado, constantes no verso da Nota Fiscal/Fatura.

4.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor para
retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova Nota
Fiscal/Fatura devidamente retificada.

4.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente
vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

4.5 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer
título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.6 - Para a efetivação do pagamento, o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no
que concerne à PROPOSTA e HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de regularidade do INSS e
FGTS, sendo que, caso ocorra alguma irregularidade na documentação, o pagamento só ocorrerá após a
regularização.

CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária
5.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação  orçamentárias previstas no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Domingos Martins para o exercício de 2019.
5.1.1 - Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Dotação 080001.1236100172.064/33903900000 - Ficha -
203 - Reserva 947.

CLÁUSULA SEXTA - Da Revisão e Do Reajustamento
6.1 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico -financeira, serão adotados os critérios de revisão ou
reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas. 
6.2 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe,
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 
6.2.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item
anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por
meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
6.2.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como
aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese
de reajustamento. 
6.2.3 - Não será concedida a revisão quando: 
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou
após a finalização da vigência do contrato; 
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte
interessada; 
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-s e,
nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de superveniente
determinação legal. 
6.2.4 - A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Secretaria de

000053/2019.

3.2 - Pelo serviço contratado, referente ao Lote ____ a Contratante pagará mensalmente à Contratada, 
o valor de R$_______(valor numérico e por extenso)______, e nele deverão estar inclusos todas as 
espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, 
instalações e quaisquer despesas inerentes ao contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento
4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subseqüente ao da 
prestação de serviço, mediante atestado expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, de 
acordo com a quantidade de quilômetros rodados no mês, conforme dias letivos da escola.  
4.1.1 - Para efetivação dos pagamentos deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1.1 -  Guia da Previdência Social - (GPS).
4.1.1.1 -  Cópia de documento que comprove a normalidade do pagamento das apólices de suguro 
contrtado.

4.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por 
ele indicado, constantes no verso da Nota Fiscal/Fatura.

4.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor 
para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 
Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.

4.4 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo 
expressamente vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou 
de terceiros.

4.5 - A Prefeitura Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.6 - Para a efetivação do pagamento, o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital no que concerne à PROPOSTA e HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de 
regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra alguma irregularidade na documentação, o 
pagamento só ocorrerá após a regularização.

CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária
5.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação  orçamentárias previstas 
no Orçamento da Prefeitura Municipal de Domingos Martins para o exercício de 2019.
5.1.1 - Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Dotação 080001.1236100172.064/33903900000 -
Ficha - 203 - Reserva 947.
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Estado de Controle e Transparência - SECONT e Procuradoria Geral do Estado. 
6.3 - O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das variações
inflacionárias, desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar do término da vigência da proposta comercial
apresentada ou da data do último reajustamento, de acordo com a Lei nº 10.192 , de 14 de fevereiro de 2001. 
6.3.1 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 
6.3.2 - Compete à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo
Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste, e demais
documentos comprobatórios do reajuste pleiteado. 
6.3.3 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 8º, da
Lei Federal nº. 8.666/93, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Estado. 
6.4 - A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de apresentação da
proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio econômico-financeiro deste
contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para me nos, adotando-se como índice de correção a
alíquota prevista na lei respectiva. 
6.5 - As revisões e reajustes a que o contratado fizer jus mas que não forem requeridas formalmente durante a
vigência deste Contrato serão consideradas renunciadas com a  assinatura da prorrogação contratual com base
no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, ou com o encerramento do Contrato. 
6.6 - No caso de prorrogação deste Contrato sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
Contratada ao recebimento da importância devida à título de reajuste ou revisão, em qualquer de suas hi-
póteses, relativa a período anterior a sua assinatura, caracterizará renúncia irretratável a esse direito. 

CLAUSULA SÉTIMA - Responsabilidade da Contratada
7.1 - A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela
Contratante.

7.2 - A Contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes
da execução dos serviços, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir, sejam elas
resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na
execução dos serviços.

7.3 - Todas as despesas inerentes a execução dos serviços contratados serão de responsabilidade da
Contratada.

7.4 - A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela
contratante. E assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município de todas as reclamações que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou ajustadas na execução dos serviços e todas
as despesas inerentes aos serviços prestados que serão de responsabilidade da Contratada.

7.5 - Os serviços deverão ser executados por veículos licenciados e autorizados pelos órgãos competentes
obrigando-se a contratada a realizar a renovação do licenciamento, devendo apresentar os novos documentos
devidamente validados quando da renovação.

7.6 - O Seguro deve ser realizado através de Companhia Idônea, relativo aos alunos, no valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por aluno, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do Contrato, devendo
apresentar cópia da Apólice para ser anexada ao Contrato.

7.7 - Toda a manutenção dos veículos contratados ou mesmo outros que eventualmente venham substituí-los
serão de inteira responsabilidade dos contratados, tais como, combustível, lubrificantes, pneus, conservação do
veículo, peças de reposição, sinistro, limpeza, vistoria, alimentação, bem como pagamento de pessoal, encargos
sociais, trabalhistas e tributos e qualquer outra despesa adicional que possa existir com referência a esse
transporte.

CLÁUSULA SEXTA - Da Revisão e Do Reajustamento
6.1 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico -financeira, serão adotados os critérios de revisão 
ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas. 

6.2 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

6.2.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no 
item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

6.2.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

6.2.3 - Não será concedida a revisão quando: 

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 
definitiva ou após a finalização da vigência do contrato; 

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 
parte interessada; 

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-s 
e, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de superveniente 
determinação legal. 

6.2.4 - A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Secretaria 
de Estado de Controle e Transparência - SECONT e Procuradoria Geral do Estado. 

6.3 - O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das variações 
inflacionárias, desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar do término da vigência da proposta 
comercial apresentada ou da data do último reajustamento, de acordo com a Lei nº 10.192 , de 14 de 
fevereiro de 2001. 

6.3.1 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice 
que vier a substituí-lo. 
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7.8 - É obrigação da contratada, realizar o transporte com pontualidade e sem prejuízo aos alunos, tendo os
motoristas e os veículos credenciados através das leis de trânsito vigente. 

7.9 - Apresentar a substituição do veículo que por ventura apresentar defeito, num prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro horas).

7.10 - Obrigação a assinatura da folha de ponto diariamente, em cada escola atendida, bem como comunicar à
direção da escola ou pessoa responsável sobre irregularidades ocorridas no trajeto percorrido, a fim de
registrá-la na folha de ponto.

7.11 - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente ao Município, terceiros ou passageiros
transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto desta licitação, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo Município.

7.12 - Toda a responsabilidade civil, administrativa e penal pela segurança e transporte dos alunos e a terceiros
a responsabilidade será exclusivamente do contratado, ou seja, não solidária com a contratante. Abrange a
responsabilidade do contrato a multas de trânsito, indenizações ou qualquer outra espécie de litígio decorrente
de sua obrigação.

7.13 - Quando houver substituição ou alteração de cooperado, veículo, condutor ou monitor é obrigatório
antecipadamente a comunicação à Gerência de Transporte Escolar, bem como o envio da mesma documentação
exigida no processo licitatório do veículo e condutor.

7.14 - A Contratada deverá encaminhar a Gerência de Transporte Escolar cópia dos seguintes documentos: 
a) Carteira de condutor de Transporte Escolar - emitida pelo DETRAN/ES, bem como do comprovante da
realização de curso de capacitação, oferecido por órgão competente, para a execução de Transporte de
escolares.
b) Termo de Autorização emitido pelo DETRAN/ES.
c) Carteira de Monitor, emitida pelo DETRAN/ES, bem como de comprovante da realização de curso de
capacitação, oferecido por órgão competente, para o exercício de monitoramento do transporte de escolares.
d) Certidão Negativa da Justiça Federal, referente a processos criminais; 
e) Certidão Negativa do DETRAN, relativo à infrações cometidas. O condutor não poderá ter cometido infrações
qualificadas como graves ou gravíssimas, nos últimos 12 meses; 
f) Caso o condutor indicado não seja o próprio licitante, este deverá apresentar cópia da Carteira de Trabalho,
da página onde constam os registros e os dados pessoais do empregado, que lhe assegure todos os direitos
previstos na CLT.
g) Documento CRLV do veículo;
h) Habilitação do condutor
i) Certificado de Vinculação ao Serviço, emitido pelo CETURB-ES, para os veículos cujas rotas farão transporte
passando por vias intermunicipais;
j) Certificado de cronotacógrafo, emitido pelo INMETRO.

7.15 - Caso haja vaga no Transporte Escolar, os servidores da Secretaria Municipal de Educação poderão utilizar
o transporte escolar, mediante autorização por escrito da SECEDU.

7.16 - Nas linhas onde são transportados alunos menores de 09 anos é OBRIGATÓRIA a presença de
acompanhante de acordo com a legislação em vigor e sem ônus para a contratante.

7.17 - São DEVERES das empresas credenciadas, além daquelas citadas acima:
7.17.1 - Comunicar à Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o
cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias.
7.17.2 - Cumprir fielmente os horários que serão determinados pelas Unidades Escolares no início do ano letivo,

6.3.2 - Compete à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser 
aprovado pelo Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo 
do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado. 

6.3.3 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 
8º, da Lei Federal nº. 8.666/93, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Estado. 

6.4 - A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para me nos, 
adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva. 

6.5 - As revisões e reajustes a que o contratado fizer jus mas que não forem requeridas formalmente 
durante a vigência deste Contrato serão consideradas renunciadas com a  assinatura da prorrogação 
contratual com base no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, ou com o encerramento do Contrato. 

6.6 - No caso de prorrogação deste Contrato sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do 
direito da Contratada ao recebimento da importância devida à título de reajuste ou revisão, em 
qualquer de suas hipóteses, relativa a período anterior a sua assinatura, caracterizará renúncia 
irretratável a esse direito.

CLAUSULA SÉTIMA - Responsabilidade da Contratada
7.1 - A Contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela 
Contratante.

7.2 - A Contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, 
decorrentes da execução dos serviços, isentando o Município de todas as reclamações que possam 
surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
empregadas ou ajustadas na execução dos serviços.

7.3 - Todas as despesas inerentes a execução dos serviços contratados serão de responsabilidade da 
Contratada.

7.4 - A contratada será responsável pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela 
contratante. E assumirá total responsabilidade por danos causados ao Município de todas as 
reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou ajustadas na 
execução dos serviços e todas as despesas inerentes aos serviços prestados que serão de 
responsabilidade da Contratada.

7.5 - Os serviços deverão ser executados por veículos licenciados e autorizados pelos órgãos 
competentes obrigando-se a contratada a realizar a renovação do licenciamento, devendo apresentar os 
novos documentos devidamente validados quando da renovação.
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os quais compreenderão aos turnos matutino e/ou vespertino. Os turnos e horários das rotas poderão vir a ser
alterados conforme necessidade da unidades escolar.
7.17.3 - Providenciar o imediato transporte dos escolares sempre que o veiculo credenciado for paralisado por
problema de natureza mecânica ou elétrica ou impedido de movimentação com segurança, viabilizando, para
isso excepcionalmente, meio de transporte adequado e seguro para condução dos estudantes, sob sua
responsabilidade, até o destino final de cada um deles.
7.17.4 - Manter atualizado o cadastro dos seus condutores e monitores;
7.17.5 - Submeter à vistoria o veículo, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES ou nas datas periodicamente
previstas; 
7.17.6 - Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na
Legislação de Trânsito;
7.17.7 - Garantir que os condutores e acompanhantes dos seus veículos trabalhem devidamente uniformizados;
7.17.8 - Impedir que condutores e acompanhantes possam trabalhar após a ingestão de qualquer dose de
bebida alcoólica ou de qualquer outra substancia tóxica; 
7.17.9 - Não fazer exigências de trabalho aos seus condutores e acompanhantes que possam colocar em risco
os escolares e terceiros;
7.17.10 - Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade de trânsito;
7.17.11 - Propiciar para que os condutores e acompanhantes possam frequentar os cursos obrigatórios na
lehislação em vigor;
7.17.12 - Utilizar para condução do veículo apenas condutores:
a) Que tenham idade mínima ou superior a 21 anos - CTB, art. 138, I.;
b) Que tenham habilitação na categoria "D" e/ou "E" para transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 (oito)
lugares, excluindo o motorista - CTB, art. 138, II.;
c) Que tenham sido submetidos a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos - Guia
do Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

7.18. - Os itinerários estabelecidos pela Contratada deverão obedecer a horários que não resultem em prejuízo
do início das aulas, para todos os períodos e, os pontos de recolhimento e entrega de alunos dentro de cada
percurso serão decididos pela Gerência de Transporte Escolar, podendo sofrer alterações durante o período de
vigência do contrato, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

7.19 - A quilometragem da linha será contada a partir do primeiro ponto de embarque dos alunos, podendo a
quilometragem prevista para cada itinerário sofrer aumento ou redução de percurso a critério da Municipalidade
de acordo com a necessidade da demanda, observando-se sempre o preço fixado por Km/rodado estipulado em
contrato.

7.20 - Comunicar formalmente aos gestores do transporte escolar municipal, a ausência de alunos atendidos nas
rotas e itinerários.

7.21 - Permitir aos encarregados da Fiscalização Municipal, livre acesso, em qualquer dia e horário, aos veículos
prestadores do serviço escolar. 

CLÁUSULA OITAVA - Obrigações da Contratante:
8.1 - Definir as rotas de tráfego dos veículos escolares da frota contratada, em articulação com a direção das
unidades escolares em relação às matrículas;

8.2 - Fiscalizar "in loco" a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados
no transporte escolar, conforme determina a lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito;

8.3 - Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores escolares da
empresa contratada que fornecer o serviço. No ofício deverá ser informado quaisquer ocorrências no âmbito do
transporte escolar, dentro e fora do veiculo, tais como: discussões, brigas, ofensas pessoais, atrasos nos

7.6 - O Seguro deve ser realizado através de Companhia Idônea, relativo aos alunos, no valor mínimo 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por aluno, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do 
Contrato, devendo apresentar cópia da Apólice para ser anexada ao Contrato.

7.7 - Toda a manutenção dos veículos contratados ou mesmo outros que eventualmente venham 
substituí-los serão de inteira responsabilidade dos contratados, tais como, combustível, lubrificantes, 
pneus, conservação do veículo, peças de reposição, sinistro, limpeza, vistoria, alimentação, bem como 
pagamento de pessoal, encargos sociais, trabalhistas e tributos e qualquer outra despesa adicional que 
possa existir com referência a esse transporte.

7.8 - É obrigação da contratada, realizar o transporte com pontualidade e sem prejuízo aos alunos, 
tendo os motoristas e os veículos credenciados através das leis de trânsito vigente. 

7.9 - Apresentar a substituição do veículo que por ventura apresentar defeito, num prazo máximo de 24 
(vinte e  quatro horas).

7.10 - Obrigação a assinatura da folha de ponto diariamente, em cada escola atendida, bem como 
comunicar à direção da escola ou pessoa responsável sobre irregularidades ocorridas no trajeto 
percorrido, a fim de registrá-la na folha de ponto.

7.11 - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente ao Município, terceiros ou 
passageiros transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto desta licitação, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo Município.

7.12 - Toda a responsabilidade civil, administrativa e penal pela segurança e transporte dos alunos e a 
terceiros a responsabilidade será exclusivamente do contratado, ou seja, não solidária com a 
contratante. Abrange a responsabilidade do contrato a multas de trânsito, indenizações ou qualquer 
outra espécie de litígio decorrente de sua obrigação.

7.13 - Quando houver substituição ou alteração de cooperado, veículo, condutor ou monitor é 
obrigatório antecipadamente a comunicação à Gerência de Transporte Escolar, bem como o envio da 
mesma documentação exigida no processo licitatório do veículo e condutor.

7.14 - A Contratada deverá encaminhar a Gerência de Transporte Escolar cópia dos seguintes 
documentos: 
a) Carteira de condutor de Transporte Escolar - emitida pelo DETRAN/ES, bem como do comprovante 
da realização de curso de capacitação, oferecido por órgão competente, para a execução de Transporte 
de escolares.
b) Termo de Autorização emitido pelo DETRAN/ES.
c) Carteira de Monitor, emitida pelo DETRAN/ES, bem como de comprovante da realização de curso de 
capacitação, oferecido por órgão competente, para o exercício de monitoramento do transporte de 
escolares.
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recolhimentos e/ou chegada nas unidades escolares, reclamações sobre a condução do veiculo e outras que
envolvam motoristas e/ou alunos;

8.4 - No caso de envolvimento de alunos deve ser dada imediata ciência ao diretor escolar ao secretário
municipal de educação; 

8.5 - Realizar viagens periódicas, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o
comportamento dos alunos e motoristas, condições de tráfego do veiculo;

8.6 - Orientar a empresa prestadora do serviço que o veículo de transporte, no turno e no período escolar, será
de uso exclusivo para o transporte de alunos e dos servidores lotados nas respectivas Unidades Escolares que
residem em localidades da zona rural onde não existe linha de transporte coletivo, ficando terminantemente
proibido dar carona para outras pessoas.

8.7 - Providenciar carteira de identificação de aluno usuário do transporte escolar.

8.8 - Acompanhar, fiscalizar e efetuar pagamento conforme instruções contratuais.

8.9 - Comunicar no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência os roteiros de transporte escolar que sofrerem
alterações (inclusão ou exclusão) no decorrer do ano letivo e com 30(trinta) dias úteis as alterações do tipo dos
veículos.

CLÁUSULA NONA  -  Normas para os veículos
9.1 - Certificado de licenciamento, seguro e IPVA em dia com pagamento;

9.2 - Constar no documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) como veículo de
passageiros e com capacidade para o transporte de pessoas/alunos, conforme descrito no Anexo XXX referente
às rotas; 

9.3 - Possuir Cintos de Segurança em boas condições de uso, de acordo com o número de passageiros. 

9.4  -  Dístico Escolar (CTB Art. 136 III); pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, à
meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico "Escolar" em preto,
sendo que, em caso de carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas;

9.5 - Os veículos devem estar adequados com todas as normas de segurança exigidas para o transporte de
alunos escolares, inclusive com: 
9.5.1 - Lanternas com luz branca, amarela ou fosca, instaladas nas extremidades da parte superior dianteira; 
9.5.2 - Lanternas com luz vermelha instaladas na parte superior traseira, conforme normas do DENATRAN. 
9.5.3 - Possuir Laudo de Inspeção semestral, específica para Transporte Escolar, realizado por empresa
credenciada pelo DENATRAN e INMETRO, conforme as normas estabelecidas no Art. 136 da Lei 9.503/97 do CTB
(Código de Transito Brasileiro);

9.6 - Possuir uma grade separando os alunos da pare onde fica o motor - Guia do Transporte Escolar - FNDE -
Ministério da Educação.

 9.7 -Possuir faixas refletivas de segurança, nas laterais e parte traseira do veículo; 

9.8 - Manter fixado em local visível, no interior do veículo, a Autorização ou Licença para o transporte de alunos. 

9.8 - Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo - tacógrafo (CTB art. 136, IV e Resolução
Contran n° 14/98, 87/99 e 92/99). Od discos de tacógrafos devem ser trocados todos os dias e guardados pelo

d) Certidão Negativa da Justiça Federal, referente a processos criminais; 
e) Certidão Negativa do DETRAN, relativo à infrações cometidas. O condutor não poderá ter cometido 
infrações qualificadas como graves ou gravíssimas, nos últimos 12 meses; 
f) Caso o condutor indicado não seja o próprio licitante, este deverá apresentar cópia da Carteira de 
Trabalho, da página onde constam os registros e os dados pessoais do empregado, que lhe assegure 
todos os direitos previstos na CLT.
g) Documento CRLV do veículo;
h) Habilitação do condutor
i) Certificado de Vinculação ao Serviço, emitido pelo CETURB-ES, para os veículos cujas rotas farão 
transporte passando por vias intermunicipais;
j) Certificado de cronotacógrafo, emitido pelo INMETRO.

7.15 - Caso haja vaga no Transporte Escolar, os servidores da Secretaria Municipal de Educação 
poderão utilizar o transporte escolar, mediante autorização por escrito da SECEDU.

7.16 - Nas linhas onde são transportados alunos menores de 09 anos é OBRIGATÓRIA a presença de 
acompanhante de acordo com a legislação em vigor e sem ônus para a contratante.

7.17 - São DEVERES das empresas credenciadas, além daquelas citadas acima:
7.17.1 - Comunicar à Contratante, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e 
o cumprimento dos prazos, propondo as ações corretivas necessárias.
7.17.2 - Cumprir fielmente os horários que serão determinados pelas Unidades Escolares no início do 
ano letivo, os quais compreenderão aos turnos matutino e/ou vespertino. Os turnos e horários das rotas 
poderão vir a ser alterados conforme necessidade da unidades escolar.
7.17.3 - Providenciar o imediato transporte dos escolares sempre que o veiculo credenciado for 
paralisado por problema de natureza mecânica ou elétrica ou impedido de movimentação com 
segurança, viabilizando, para isso excepcionalmente, meio de transporte adequado e seguro para 
condução dos estudantes, sob sua responsabilidade, até o destino final de cada um deles.
7.17.4 - Manter atualizado o cadastro dos seus condutores e monitores;
7.17.5 - Submeter à vistoria o veículo, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES ou nas datas 
periodicamente previstas; 
7.17.6 - Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos 
na Legislação de Trânsito;
7.17.7 - Garantir que os condutores e acompanhantes dos seus veículos trabalhem devidamente 
uniformizados;
7.17.8 - Impedir que condutores e acompanhantes possam trabalhar após a ingestão de qualquer dose 
de bebida alcoólica ou de qualquer outra substancia tóxica; 
7.17.9 - Não fazer exigências de trabalho aos seus condutores e acompanhantes que possam colocar 
em risco os escolares e terceiros;
7.17.10 - Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade de trânsito;
7.17.11 - Propiciar para que os condutores e acompanhantes possam frequentar os cursos obrigatórios 
na lehislação em vigor;
7.17.12 - Utilizar para condução do veículo apenas condutores:
a) Que tenham idade mínima ou superior a 21 anos - CTB, art. 138, I.;
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período de 06(seis) meses, por ocasião de vistoria especial do Detran - Guia do Transporte Escolae - FNDE -
Ministério da Educação

9.9 - Certificado de Cronotacógrafo, emitido pelo INMETRO, com prazo dentro da validade.

9.10 - Pneus, sinalização e os demais itens e equipamentos exigidos pela legislação, em bom estado de
conservação (Resolução CONTRAN n° 14/98), Art. 136, VII, do CTB.

9.11 - Certificado de Vinculação ao Serviço, emitido pelo CETURB-ES, para os veículos cujas rotas farão
transporte passando por vias intermunicipais.  
    
CLÁUSULA DÉCIMA - Normas para os Condutores:
10.1 - Ter idade superior a 21 anos; 

10.2 - Ter Habilitação para dirigir veículos na categoria D ou E; 

10.3 - Certificado do Curso de Capacitação para o Transporte Escolar;

10.4 - Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos - Guia do
Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.
 
10.5 - É proibido fumar ou permitir que os alunos fumem dentro do veículo; 

10.6 - É proibido fazer uso de bebidas alcoólicas durante o expediente de trabalho; 

10.7 - É expressamente proibido dar carona ou transportar pessoas alheias ao meio estudantil, exceto aquelas
devidamente autorizadas pela Secretaria de Educação e Esporte; 

10.8 - É proibido fazer uso de telefone celular, para contatos, quando estiver dirigindo; 

10.9 - Durante a prestação do serviço deverá apresentar-se com uniforme adequado para a condução de
veículos, com identificação da empresa; 

10.10 - Manter em boas condições de higiene e limpeza os veículos com que trabalham; 

10.11 - Devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullyng que, porventura, percebam ou
tenham conhecimento; 

10.12 - Manter em ordem e funcionando todos os itens de segurança do veículo (luzes, extintores, triângulos,
portas, janelas e cintos);
 
10.13 - Solicitar, sempre que for necessária, a manutenção preventiva ou corretiva desses itens, bem como, dos
demais componentes que permitam o correto funcionamento do veículo; 

10.14 - Conduzir o veículo com segurança e responsabilidade, respeitando os limites de velocidade para prevenir
acidentes ou situações de risco no transito; 

10.15 - Fechar as portas do veículo e deslocar-se somente quando todos os alunos estiverem acomodados no
veículo; 

10.16 - Cumprir rigorosamente todas as rotas e itinerários para a coleta e entrega dos alunos, respeitando os
horários para evitar que os alunos cheguem atrasados nas escolas; 

b) Que tenham habilitação na categoria "D" e/ou "E" para transporte de passageiros cuja lotação 
exceda 8 (oito) lugares, excluindo o motorista - CTB, art. 138, II.;
c) Que tenham sido submetidos a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de 
alunos - Guia do Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

7.18. - Os itinerários estabelecidos pela Contratada deverão obedecer a horários que não resultem em 
prejuízo do início das aulas, para todos os períodos e, os pontos de recolhimento e entrega de alunos 
dentro de cada percurso serão decididos pela Gerência de Transporte Escolar, podendo sofrer 
alterações durante o período de vigência do contrato, conforme a necessidade da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte. 

7.19 - A quilometragem da linha será contada a partir do primeiro ponto de embarque dos alunos, 
podendo a quilometragem prevista para cada itinerário sofrer aumento ou redução de percurso a 
critério da Municipalidade de acordo com a necessidade da demanda, observando-se sempre o preço 
fixado por Km/rodado estipulado em contrato.

7.20 - Comunicar formalmente aos gestores do transporte escolar municipal, a ausência de alunos 
atendidos nas rotas e itinerários.

7.21 - Permitir aos encarregados da Fiscalização Municipal, livre acesso, em qualquer dia e horário, aos 
veículos prestadores do serviço escolar. 

CLÁUSULA OITAVA - Obrigações da Contratante:
8.1 - Definir as rotas de tráfego dos veículos escolares da frota contratada, em articulação com a 
direção das unidades escolares em relação às matrículas;

8.2 - Fiscalizar "in loco" a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos 
utilizados no transporte escolar, conforme determina a lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito;

8.3 - Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores 
escolares da empresa contratada que fornecer o serviço. No ofício deverá ser informado quaisquer 
ocorrências no âmbito do transporte escolar, dentro e fora do veiculo, tais como: discussões, brigas, 
ofensas pessoais, atrasos nos recolhimentos e/ou chegada nas unidades escolares, reclamações sobre a 
condução do veiculo e outras que envolvam motoristas e/ou alunos;

8.4 - No caso de envolvimento de alunos deve ser dada imediata ciência ao diretor escolar ao secretário 
municipal de educação; 

8.5 - Realizar viagens periódicas, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o 
comportamento dos alunos e motoristas, condições de tráfego do veiculo;

8.6 - Orientar a empresa prestadora do serviço que o veículo de transporte, no turno e no período 
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10.17 - Evitar conversas desnecessárias com os alunos durante o trajeto; 

10.18 - Caso sofra algum tipo de ameaça ou agressão deverá registrar a ocorrência no Conselho Tutelar ou na
Delegacia de Polícia; 

10.19 - Respeitar os alunos, seus pais e professores. 

10.20 - Demonstrar e praticar sempre a boa vontade e dedicação no cumprimento do serviço contratado; 

10.21 - Procurar resolver divergências com os alunos sempre usando do bom senso; 

10.22 -  Acatar orientações recebidas dos funcionários da Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura
Municipal. 

10.23 - Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção voluntária da viagem;

10.24 - Aproximar o veiculo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque de passageiros;

10.25 - Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito e da fiscalização do Transporte
Escolar da Prefeitura Municipal;

10.26 - Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no prazo Máximo de 01 (um) dia qualquer objeto
esquecido no veículo;

10.27 - Responsabilizar-se pela conduta do(s) acompanhantes (s).
 
10.28 - Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os sentados
e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em risco;

10.29 - Não ausentar-se do veículo quando este estiver aguardando escolares, exceto para garantir maior
segurança aos mesmos;

10.30 - Não abastecer o veículo, quando estiver conduzindo escolares;

10.31 - Não conduzir veículos com excesso de lotação;

10.32 - Não dirigir Veículo em velocidade acima da estabelecida pela sinalização da via, ou em velocidade
incompatível com as condições de segurança do local;

10.33 - Não dirigir o veículo estando com carteira de habilitação suspensa ou cassada na forma prevista pelo
Código de Trânsito Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Normas para os Monitores:
11.1 - Ter maioridade civil; 

11.2 -  Apresentar-se no trabalho com roupas adequadas. Evitar exageros; 

11.3 - Sempre portar documentos pessoais e crachá com o seu nome; 
11.4 - Orientar e promover o cumprimento das normas para utilização dos veículos escolares; 

11.5 - Auxiliar os alunos no embarque e desembarque do veículo e na correta colocação do cinto de segurança; 

escolar, será de uso exclusivo para o transporte de alunos e dos servidores lotados nas respectivas 
Unidades Escolares que residem em localidades da zona rural onde não existe linha de transporte 
coletivo, ficando terminantemente proibido dar carona para outras pessoas.

8.7 - Providenciar carteira de identificação de aluno usuário do transporte escolar.

8.8 - Acompanhar, fiscalizar e efetuar pagamento conforme instruções contratuais.

8.9 - Comunicar no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência os roteiros de transporte escolar que 
sofrerem alterações (inclusão ou exclusão) no decorrer do ano letivo e com 30(trinta) dias úteis as 
alterações do tipo dos veículos.

CLÁUSULA NONA  -  Normas para os veículos
9.1 - Certificado de licenciamento, seguro e IPVA em dia com pagamento;

9.2 - Constar no documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) como veículo de 
passageiros e com capacidade para o transporte de pessoas/alunos, conforme descrito no Anexo XXX 
referente às rotas; 

9.3 - Possuir Cintos de Segurança em boas condições de uso, de acordo com o número de passageiros. 

9.4  -  Dístico Escolar (CTB Art. 136 III); pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de 
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico 
"Escolar" em preto, sendo que, em caso de carroceria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem 
ser invertidas;

9.5 - Os veículos devem estar adequados com todas as normas de segurança exigidas para o transporte 
de alunos escolares, inclusive com: 
9.5.1 - Lanternas com luz branca, amarela ou fosca, instaladas nas extremidades da parte superior 
dianteira; 
9.5.2 - Lanternas com luz vermelha instaladas na parte superior traseira, conforme normas do 
DENATRAN. 
9.5.3 - Possuir Laudo de Inspeção semestral, específica para Transporte Escolar, realizado por 
empresa credenciada pelo DENATRAN e INMETRO, conforme as normas estabelecidas no Art. 136 da 
Lei 9.503/97 do CTB (Código de Transito Brasileiro);

9.6 - Possuir uma grade separando os alunos da pare onde fica o motor - Guia do Transporte Escolar -
FNDE - Ministério da Educação.

9.7 - Possuir faixas refletivas de segurança, nas laterais e parte traseira do veículo; 

9.8 - Manter fixado em local visível, no interior do veículo, a Autorização ou Licença para o 
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11.6 - Auxiliar na manutenção da ordem e limpeza do veículo em que trabalha; 

11.7 - Durante o trajeto deve permanecer atento ao comportamento dos alunos, para manter boa ordem e
disciplina; 

11.8 - Priorizar a ordem e a disciplina também na fila para o embarque dos alunos, procurando evitar correrias
e atropelos que possam causar acidentes; 

11.9 - Ter noção de que não é um(a) simples acompanhante no veículo. É sim, um monitor(a) que dependendo
da situação tem o dever de agir, tomando iniciativas para evitar que um aluno cause ferimentos em outros com
mordidas, beliscões, chutes, etc., 

11.10 - Deve ter experiência com alunos portadores de "necessidades especiais", bem como compreender suas
limitações físicas, motoras e intelectuais;

11.11 - Todas as ações devem ser tomadas com firmeza, sempre tendo cuidado e paciência para não criar
situações que possam causar constrangimento para ambos; 

11.12 - Não fumar e não permitir que qualquer pessoa o faça no interior do veículo em que trabalha; 

11.13 - Não permitir que os alunos façam uso de bebidas alcoólicas no interior do veículo; 

11.14 - Tratar com respeito os estudantes , seus pais ou responsáveis e funcionários das Unidades de Ensino e
funcionários da Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura Municipal; 

11.15 - Os monitores devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullyng que, porventura,
percebam ou tenham conhecimento; 

11.16 - Caso sofra algum tipo de ameaça por parte de alunos deverá comunicar o fato no Conselho Tutelar ou
na Delegacia de Polícia; 

11.17 - Comunicar a Gerência de Transporte Escolar ou a direção da escola, qualquer ocorrência que possa
prejudicar ou dificultar o desenvolvimento do seu trabalho; 

11.18 - Prestar atenção e acatar possíveis orientações a que venha receber dos funcionários ou fiscais da
Gerência de Transporte Escolar; 

11.19 - Manter uma listagem atualizada com o nome, endereço e telefone dos pais, de todos os alunos que
utilizam o transporte no veículo em que trabalha.

11.20 - Manter o controle de embarque e desembarque dos estudantes nos pontos correspondentes a sua linha,
só podendo ser deixado em outro local quando solicitado por escrito  pelos pais e/ou responsáveis e autorizado
por escrito pela Gerência de Transporte Escolar;

11.21 - Acompanhar o embarque e desembarque dos estudantes nos portões das unidades escolares até que os
mesmos estejam seguros;
 
11.22 - Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na unidade escolar e/ou
em sua residência; 

11.23 - Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e orientações quanto ao
deveres e responsabilidades de cada um;

transporte de alunos. 

9.8 - Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo - tacógrafo (CTB art. 136, IV e 
Resolução Contran n° 14/98, 87/99 e 92/99). Od discos de tacógrafos devem ser trocados todos os dias 
e guardados pelo período de 06(seis) meses, por ocasião de vistoria especial do Detran - Guia do 
Transporte Escolae - FNDE - Ministério da Educação

9.9 - Certificado de Cronotacógrafo, emitido pelo INMETRO, com prazo dentro da validade.

9.10 - Pneus, sinalização e os demais itens e equipamentos exigidos pela legislação, em bom estado de 
conservação (Resolução CONTRAN n° 14/98), Art. 136, VII, do CTB.

9.11 - Certificado de Vinculação ao Serviço, emitido pelo CETURB-ES, para os veículos cujas rotas farão 
transporte passando por vias intermunicipais.  
    
CLÁUSULA DÉCIMA - Normas para os Condutores:
10.1 - Ter idade superior a 21 anos; 

10.2 - Ter Habilitação para dirigir veículos na categoria D ou E; 

10.3 - Certificado do Curso de Capacitação para o Transporte Escolar;

10.4 - Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos -
Guia do Transporte Escolar - FNDE - Ministério da Educação.

10.5 - É proibido fumar ou permitir que os alunos fumem dentro do veículo; 

10.6 - É proibido fazer uso de bebidas alcoólicas durante o expediente de trabalho; 

10.7 - É expressamente proibido dar carona ou transportar pessoas alheias ao meio estudantil, exceto 
aquelas devidamente autorizadas pela Secretaria de Educação e Esporte; 

10.8 - É proibido fazer uso de telefone celular, para contatos, quando estiver dirigindo; 

10.9 - Durante a prestação do serviço deverá apresentar-se com uniforme adequado para a condução 
de veículos, com identificação da empresa; 

10.10 - Manter em boas condições de higiene e limpeza os veículos com que trabalham; 

10.11 - Devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullyng que, porventura, percebam 
ou tenham conhecimento; 

10.12 - Manter em ordem e funcionando todos os itens de segurança do veículo (luzes, extintores, 
triângulos, portas, janelas e cintos);
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11.24 - Em caso de porte de objetos que oferecem riscos, cabe ao monitor recolher e apresentar a empresa
prestadora do serviço que dever á informar o ocorrido ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal
de Educação para que sejam tomadas as providências cabíveis;

11.25 - Não havendo monitor (a) no veículo, fica o motorista responsável em realizar as orientações pertinentes
aos estudantes;

11.26 - Não trabalhar após ter ingerido qualquer dose de bebida alcoólica ou de outra sustância tóxica;  

11.27 - Não permitir que escolares sejam transportados em pé, no banco dianteiro, em locais inadequados ou
sem o uso do cinto de segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Sanções Administrativas e Rescisão
12.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, bem
como pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados, bem como o atraso injustificado, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, observada as disposições
contidas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93:
I- Advertência;

II - Multa ;

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública
Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

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

12.1.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de
mora, nas seguintes condições: 
12.1.1.1  - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado; 
12.1.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos
serviços; 
12.1.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas no item 10 do Termo de Referência e na Lei Federal nº. 8.666/93.
12.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.1 poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso
II  facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com
exceção da pena de declaração de inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista.

12.3 - As multas previstas no subitem II do item 8.1 serão cobradas mediante descontos no pagamento
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda quando for o caso, cobradas judicialmente.

12.4 - Os valores das multas aplicadas estão limitados ao valor mensal proposto para o contrato.

12.5 - O Município comunicará à contratada, por escrito, o atraso ocorrido no atendimento ou a continuidade dos
problemas com o objeto, bem como os valores que irá cobrar, a título de multa.

12.6 - A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições dos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal nº

10.13 - Solicitar, sempre que for necessária, a manutenção preventiva ou corretiva desses itens, bem 
como, dos demais componentes que permitam o correto funcionamento do veículo; 

10.14 - Conduzir o veículo com segurança e responsabilidade, respeitando os limites de velocidade para 
prevenir acidentes ou situações de risco no transito; 

10.15 - Fechar as portas do veículo e deslocar-se somente quando todos os alunos estiverem 
acomodados no veículo; 

10.16 - Cumprir rigorosamente todas as rotas e itinerários para a coleta e entrega dos alunos, 
respeitando os horários para evitar que os alunos cheguem atrasados nas escolas; 

10.17 - Evitar conversas desnecessárias com os alunos durante o trajeto; 

10.18 - Caso sofra algum tipo de ameaça ou agressão deverá registrar a ocorrência no Conselho Tutelar 
ou na Delegacia de Polícia; 

10.19 - Respeitar os alunos, seus pais e professores. 

10.20 - Demonstrar e praticar sempre a boa vontade e dedicação no cumprimento do serviço 
contratado; 

10.21 - Procurar resolver divergências com os alunos sempre usando do bom senso; 

10.22 -  Acatar orientações recebidas dos funcionários da Fiscalização do Transporte Escolar da 
Prefeitura Municipal. 

10.23 - Conduzir os veículos até o destino final sem interrupção voluntária da viagem;

10.24 - Aproximar o veiculo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque de 
passageiros;

10.25 - Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito e da fiscalização do 
Transporte Escolar da Prefeitura Municipal;

10.26 - Recolher, guardar e, posteriormente entregar, no prazo Máximo de 01 (um) dia qualquer objeto 
esquecido no veículo;

10.27 - Responsabilizar-se pela conduta do(s) acompanhantes (s).

10.28 - Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os 
sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do 
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8.666/93, sujeitando a Contratada à aplicação de multa na forma do inciso III do item 16.1.

12.7 - Ocorrendo à rescisão, com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da citada Lei, observar-se-á, no que
couber, o disposto, no parágrafo 2º do artigo 79, cabendo, portanto à Contratada, o ressarcimento de seus
prejuízos e dos custos de desmobilização.

12.8 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

12.9 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração.

12.10 - Será facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do
ato.

12.11  - A aplicação das sanções e penalidades, serão feitas de acordo com o previsto na Instrução Normativa
SCI N° 008/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Fiscalização
13.1 - A fiscalização dos serviços objeto deste Pregão, será feita pelo contratante, através das servidoras Isis
D´Assumpção Uliana Fischer - Chefe de Gestão do Transporte Escolar, Nádia Amélia Uliana Rosa - Gerente de
Transporte Escolar, Neide Walcher Braun - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEF Augusto Peterle B.
Pagung, Lindaura Huwer - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMUEF Goiabeiras, Priscila Christ Marques -
Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEFM Mariano Ferreira de Nazarethe e Ana Paula Pessoa Patricio
Lopes - Fiscal Técnica do Transporte Escolar do CMEI Germano Gerhardt, e-mail:
transporte@domingosmartins.es.gov.br, tel.: (27)99903-1434, designadas pela Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, de forma a fazer cumprir rigorosamente o objeto, a proposta, os prazos, as cláusulas
contratuais e as condições referentes ao Processo Licitatório-Pregão nº 000053/2019, a fim de alcançar
eficiência e economicidade pretendidas.
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Da Vinculação
14.1 - Este Contrato vincula-se ao Edital de Licitação - Pregão nº 000053/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Finais
15.1 - A legislação aplicável aos termos deste Contrato é a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada pela Lei nº 8.833. de 09 de junho de 1994, modificada pela Lei 9.648 de 27 de maio de 1998 e
demais legislações que as modificaram.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro
16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Domingos Martins, em detrimento a qualquer outro, pr mais
vantajoso que seja, para dirimir as dúvidas relativas a este Contrato.

E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que, após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas presentes.
Domingos Martins - ES, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                    XXXXXXXXXXXXXXXXX
  Prefeito Municipal

veículo e colocar terceiros em risco;

10.29 - Não ausentar-se do veículo quando este estiver aguardando escolares, exceto para garantir 
maior segurança aos mesmos;

10.30 - Não abastecer o veículo, quando estiver conduzindo escolares;

10.31 - Não conduzir veículos com excesso de lotação;

10.32 - Não dirigir Veículo em velocidade acima da estabelecida pela sinalização da via, ou em 
velocidade incompatível com as condições de segurança do local;

10.33 - Não dirigir o veículo estando com carteira de habilitação suspensa ou cassada na forma prevista 
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Normas para os Monitores:
11.1 - Ter maioridade civil; 

11.2 -  Apresentar-se no trabalho com roupas adequadas. Evitar exageros; 

11.3 - Sempre portar documentos pessoais e crachá com o seu nome; 
11.4 - Orientar e promover o cumprimento das normas para utilização dos veículos escolares; 

11.5 - Auxiliar os alunos no embarque e desembarque do veículo e na correta colocação do cinto de 
segurança; 

11.6 - Auxiliar na manutenção da ordem e limpeza do veículo em que trabalha; 

11.7 - Durante o trajeto deve permanecer atento ao comportamento dos alunos, para manter boa 
ordem e disciplina; 

11.8 - Priorizar a ordem e a disciplina também na fila para o embarque dos alunos, procurando evitar 
correrias e atropelos que possam causar acidentes; 

11.9 - Ter noção de que não é um(a) simples acompanhante no veículo. É sim, um monitor(a) que 
dependendo da situação tem o dever de agir, tomando iniciativas para evitar que um aluno cause 
ferimentos em outros com mordidas, beliscões, chutes, etc., 

11.10 - Deve ter experiência com alunos portadores de "necessidades especiais", bem como 
compreender suas limitações físicas, motoras e intelectuais;

11.11 - Todas as ações devem ser tomadas com firmeza, sempre tendo cuidado e paciência para não 
criar situações que possam causar constrangimento para ambos; 
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11.12 - Não fumar e não permitir que qualquer pessoa o faça no interior do veículo em que trabalha; 

11.13 - Não permitir que os alunos façam uso de bebidas alcoólicas no interior do veículo; 

11.14 - Tratar com respeito os estudantes , seus pais ou responsáveis e funcionários das Unidades de 
Ensino e funcionários da Fiscalização do Transporte Escolar da Prefeitura Municipal; 

11.15 - Os monitores devem coibir e, se for o caso, denunciar eventuais atos de bullyng que, 
porventura, percebam ou tenham conhecimento; 

11.16 - Caso sofra algum tipo de ameaça por parte de alunos deverá comunicar o fato no Conselho 
Tutelar ou na Delegacia de Polícia; 

11.17 - Comunicar a Gerência de Transporte Escolar ou a direção da escola, qualquer ocorrência que 
possa prejudicar ou dificultar o desenvolvimento do seu trabalho; 

11.18 - Prestar atenção e acatar possíveis orientações a que venha receber dos funcionários ou fiscais 
da Gerência de Transporte Escolar; 

11.19 - Manter uma listagem atualizada com o nome, endereço e telefone dos pais, de todos os alunos 
que utilizam o transporte no veículo em que trabalha.

11.20 - Manter o controle de embarque e desembarque dos estudantes nos pontos correspondentes a 
sua linha, só podendo ser deixado em outro local quando solicitado por escrito  pelos pais e/ou 
responsáveis e autorizado por escrito pela Gerência de Transporte Escolar;

11.21 - Acompanhar o embarque e desembarque dos estudantes nos portões das unidades escolares 
até que os mesmos estejam seguros;

11.22 - Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na unidade 
escolar e/ou em sua residência; 

11.23 - Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e orientações 
quanto ao deveres e responsabilidades de cada um;

11.24 - Em caso de porte de objetos que oferecem riscos, cabe ao monitor recolher e apresentar a 
empresa prestadora do serviço que dever á informar o ocorrido ao Setor de Transporte Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação para que sejam tomadas as providências cabíveis;

11.25 - Não havendo monitor (a) no veículo, fica o motorista responsável em realizar as orientações 
pertinentes aos estudantes;
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11.26 - Não trabalhar após ter ingerido qualquer dose de bebida alcoólica ou de outra sustância tóxica;  

11.27 - Não permitir que escolares sejam transportados em pé, no banco dianteiro, em locais 
inadequados ou sem o uso do cinto de segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Sanções Administrativas e Rescisão
12.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE, bem como pela inexecução total ou parcial dos serviços contratados, bem como o 
atraso injustificado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, 
observada as disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93:
I- Advertência;

II - Multa ;

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

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

12.1.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

12.1.1.1  - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 
encontre-se parcialmente executado; 

12.1.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos 
serviços; 

12.1.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10 do Termo de Referência e na Lei Federal nº. 
8.666/93.

12.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.1 poderão ser aplicadas juntamente com as 
do inciso II  facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, com exceção da pena de declaração de inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.
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12.3 - As multas previstas no subitem II do item 8.1 serão cobradas mediante descontos no pagamento 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda quando for o caso, cobradas judicialmente.

12.4 - Os valores das multas aplicadas estão limitados ao valor mensal proposto para o contrato.

12.5 - O Município comunicará à contratada, por escrito, o atraso ocorrido no atendimento ou a 
continuidade dos problemas com o objeto, bem como os valores que irá cobrar, a título de multa.

12.6 - A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sujeitando a Contratada à aplicação de multa na forma do inciso III do item 16.1.

12.7 - Ocorrendo à rescisão, com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da citada Lei, observar-se-á, 
no que couber, o disposto, no parágrafo 2º do artigo 79, cabendo, portanto à Contratada, o 
ressarcimento de seus prejuízos e dos custos de desmobilização.

12.8 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 
valor do Contrato.

12.9 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração.

12.10 - Será facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato.

12.11  - A aplicação das sanções e penalidades, serão feitas de acordo com o previsto na Instrução 
Normativa SCI N° 008/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Fiscalização
13.1 - A fiscalização dos serviços objeto deste Pregão, será feita pelo contratante, através das 
servidoras Isis D´Assumpção Uliana Fischer - Chefe de Gestão do Transporte Escolar, Nádia Amélia 
Uliana Rosa - Gerente de Transporte Escolar, Neide Walcher Braun - Fiscal Técnica do Transporte 
Escolar da EMEF Augusto Peterle B. Pagung, Lindaura Huwer - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da 
EMUEF Goiabeiras, Priscila Christ Marques - Fiscal Técnica do Transporte Escolar da EMEFM Mariano 
Ferreira de Nazarethe e Ana Paula Pessoa Patricio Lopes - Fiscal Técnica do Transporte Escolar do CMEI 
Germano Gerhardt, e-mail: transporte@domingosmartins.es.gov.br, tel.: (27)99903-1434, designadas 
pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, de forma a fazer cumprir rigorosamente o objeto, a 
proposta, os prazos, as cláusulas contratuais e as condições referentes ao Processo Licitatório-Pregão 
nº 000053/2019, a fim de alcançar eficiência e economicidade pretendidas.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Da Vinculação
14.1 - Este Contrato vincula-se ao Edital de Licitação - Pregão nº 000053/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Finais
15.1 - A legislação aplicável aos termos deste Contrato é a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, atualizada pela Lei nº 8.833. de 09 de junho de 1994, modificada pela Lei 9.648 de 27 de maio 
de 1998 e demais legislações que as modificaram.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro
16.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Domingos Martins, em detrimento a qualquer outro, pr 
mais vantajoso que seja, para dirimir as dúvidas relativas a este Contrato.

E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, que, após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas presentes.
Domingos Martins - ES, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                     XXXXXXXXXXXXXXXXX
  Prefeito Municipal
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