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EDITAL DE PREGÃO  

 

Processo Administrativo de Licitação:  nº. 000398/2020 

Pregão Presencial: nº.  020/2020 

Forma de Licitação: Pregão Presencial  

Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote. 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei nº. 8.883/94 e Lei 

9.648/98, Lei Federal nº. 10.520/02, Leis Complementares nº. 123/2006.  

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes e início do Credenciamento: 21 de 

maio de 2020 às 12h45min. 

Data e Hora para Término do Credenciamento: 21 de maio de 2020 às 13h00min 

Telefone para Contato: (28) 3548.1212 (Daniel Emerick de Oliveira)  

Local: Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº. 151, Bairro Centro, na Cidade de Irupi –ES, 

CEP 29.398-000. 

 

1 - PREÂMBULO: 

 

1.1. O Município de Irupi/ES por seu Presidente da CPL e Pregoeiro, torna público para 

ciência dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para 

Contratação de empresa especializada para executar serviços de Transporte 

Escolar, com veículos apropriados, para transportar os estudantes da Rede 

Estadual de Ensino, residentes em áreas Rurais e Urbana do Município de 

Irupi, ES, de acordo com Calendário Escolar, no total de 205 (duzentos e 

cinco) dias letivos, com quilometragens e rotas pré-estabelecidos, conforme 

Anexo I – Rotas/Linhas e Quilometragem, Termo de Referência, Plano de Trabalho e 

Planilha Estimativa de Preços, que fazem parte integrante do presente processo, para 

fins de instrução. 

 

1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de Tipo Menor Preço por Lote, será 

integralmente conduzida pelo Pregoeiro o Sr. Daniel Emerick de Oliveira, designado 

pelo Decreto nº. 023 de 01 de fevereiro de 2020, assessorado por sua equipe de apoio 

e regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123/2006, devidamente 
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alterada pela Lei Complementar n. 147/14, e demais normas  pertinentes em vigor, 

consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos; 

 

1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerão no dia 21 

de maio de 2020, às 12h45min (o dia e horário para recebimento dos envelopes é 

improrrogável), sendo a abertura prevista para às 13h00min do mesmo dia, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Irupi - ES, Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151 Centro, Sala 

da CPL, ficando portanto, designado o prazo de 15 (quinze) minutos para o 

credenciamento (o prazo para o credenciamento poderá ser prorrogado a critério do 

Pregoeiro). 

 

2 - OBJETO E DAS DENIFIÇÕES 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto realizar a Contratação de empresa 

especializada para executar serviços de Transporte Escolar, com veículos 

apropriados, para transportar os estudantes da Rede Estadual de Ensino, 

residentes em áreas Rurais e Urbana do Município de Irupi, ES, de acordo 

com Calendário Escolar, no total de 205 (duzentos e cinco) dias letivos, com 

quilometragens e rotas pré-estabelecidos, conforme Anexo I – Rotas/Linhas e 

Quilometragem, Termo de Referência, Plano de Trabalho e Planilha Estimativa de 

Preços, que fazem parte integrante do presente processo, para fins de instrução. 

 

3 - DO CADASTRAMENTO 

 

3.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem 

cadastradas junto ao Município, poderão, em horário de expediente até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas, cadastrarem-

se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habilitação, devidamente 

autenticados ou em cópias acompanhada do original nos termos do art. 32 da Lei 

8.666/93, junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da documentação 

exigida pelo Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é obrigatório para 

participação do certame.  
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3.2 - DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 

 

3.2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

 Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos; 

 

 Que atendam as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

 

 Em concordata ou em processo de recuperação judicial desde que faça juntada 

aos autos dos documentos relativos a habilitação econômico-financeira, bem 

como do Plano de Recuperação devidamente homologado pelo juiz competente, 

comprovando assim que a empresa licitante encontra-se em plena saúde 

financeira e que possui capacidade para executar o contrato sem qualquer risco 

para a Administração Pública Municipal. 

 

3.2.2. É vedada a participação de empresa: 

 

 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

 

 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe 

do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, 

Parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93; 

 

 Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

 

 Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação empresas cujo 

sócios administradores e/ou único dono tenham algum vínculo direito com a 

Administração Pública Municipal de Irupi/ES, seja a título de efetivação ou até 

mesmo contratação. 
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3.2.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, 

conforme legislação vigente; 

 

3.2.4. Os interessados em participar da presente licitação que não se encontram 

cadastradas no CRC da Prefeitura Municipal de Irupi deverão apresentar os 

documentos relacionados no edital, observando-se os respectivos prazos de validade;  

 

3.2.5. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-símile) autenticada por meio 

de cartório competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por 

cópia, desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pelo 

Pregoeiro; 

 

3.2.6. O representante legal deverá apresentar-se ao Pregoeiro, na data, hora e local 

estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos: 

Procuração Específica e RG, em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 

documento que comprove a condição de sócio; 

 

3.2.7. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não 

estiverem cadastradas junto ao Município, poderão, em horário de expediente até 24h 

(vinte e quatro horas) antes da hora fixada para a apresentação das propostas, 

cadastrarem-se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habilitação, 

devidamente autenticados, junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da 

documentação exigida pelo Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é 

obrigatório para participação do certame.  

 

4 -  CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 

 

4.1. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por 

um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento 
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de identidade ou outro equivalente (com foto), devendo disponibilizar uma cópia de 

forma definitiva, que fará parte do credenciamento das empresas; 

 

4.1.1. O representante da preponente deverá apresentar cópia autenticada do(s) 

documento(s) de identificação do(s) sócio(s) administrador(es) juntamente com o 

documento exigido na cláusula “4.1.”; 

 

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida emitida pela proponente em favor do 

representante desta, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente; 

 

4.2.1. Caso o representante da preponente, nomeado através de procuração emitida 

pelo(s) sócio(s) administrador(es), não possa comparecer no dia da sessão pública 

licitatória, deverá este substabelecer seus poderes a outrem (com ou sem reserva de 

poderes) para que a pessoa substabelecida compareça em seu lugar e pratique os 

atos necessários na sessão pública licitatória; 

 

4.2.2. Não será aceito procuração emitida pelo representante da preponente 

em favor de terceiro no lugar do substabelecimento (modelo no anexo VI); 

 

4.2.2.1. Caso, mesmo ciente da exigência da cláusula “4.2.2.”, insistir o 

representante legal em emitir procuração a terceiros para o representa na 

sessão pública licitatória no lugar do substabelecimento, a preponente não 

será descredenciada, porém a pessoa que comparecer no lugar do 

representante legal não poderá formular ofertas e lances de preços e praticar 

os demais atos pertinentes ao certame, em nome do representante da 

proponente; 

 

4.3. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade 

empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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4.4. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

preceitua o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002 – Anexo III; 

 

4.5. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual 

forma, que mais de uma empresa indique o mesmo representante; 

 

4.6. O Pregoeiro deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias 

reprográficas de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda 

documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser 

disponibilizada de forma definitiva a Prefeitura de Irupi, sob pena de não 

credenciamento; 

 

4.7. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro no 

momento do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares; 

4.8. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 

impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item 

seguinte; 

 

4.9. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular 

as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os 

efeitos, os termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar 

qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos; 

 

4.10. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou pelo Pregoeiro (ou servidor especialmente designado para tal); 

  

4.11. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem 

estar fora dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do 

representante legal da empresa, afirmando que atende todas as exigências de 

habilitação constante no presente edital; 
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4.12. A empresa licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n. 123/06, se enquadrando em 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME), deverá apresentar 

fora do envelope de habilitação declaração conforme Anexo VII, emitida 

pelo(s) sócio(s) Administrador(es) ou seu representante legal e assinada e 

carimbada também pelo contador da empresa; 

 

4.13. As Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) que pretenderem 

utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n. 123/06, 

deverão apresentar ainda Certidão Simplificada da Junta Comercial; 

 

4.14. Deverá ainda a empresa licitante apresentar declaração comprometendo-se a 

informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos 

supervenientes impeditivos de contratação e de que cumpre os requisitos de 

habilitação, conforme anexo deste edital; 

 

5 - JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI 147/14, QUANTO A 

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

Reza, ainda hoje e após a LC nº 147/14, o art. 49 da LC nº 123/06: 

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 

quando: 

 

I – (revogado pela LC 147/14) 

 

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório; 

 

III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 
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Cumpre anotar, que no inciso III do artigo suso mencionado reside a 

justificativa para não aplicação da cota de 25% (vinte e cinco por cento) destinada a 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no presente processo licitatório. 

 

E de bom alvitre ressaltar, que o presente liame visa a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pessoas e alunos da 

rede estadual de ensino, cujo fracionamento na cota estipulada em lei certamente 

redundará em maior prejuízo para a Administração Pública Municipal, com o 

consequente acréscimo nos preços finais dos serviços licitados. 

 

Nesse ponto, é importante anotar que, apesar do período de cortes nos 

gastos públicos implementados pela administração diante do cenário de crise nacional, 

não se furtou este Município em providenciar os serviços de transporte escolar 

necessários a saldar a demanda Municipal, não deixando os munícipes de terem um 

bom atendimento principalmente na área da educação e nem de terem os serviços de 

transportes escolares necessários à sua disposição; porém qualquer acréscimo no 

preço final redundará não somente prejuízo a Administração Pública Municipal, como 

por via de consequência aos munícipes que ficaram sem os serviços licitados, fato este 

inadmissível. 

 

A par do exposto e visando a vantajosidade para a Administração 

Municipal e seus munícipes, outro caminho não resta a não ser a não aplicação da cota 

de 25% (vinte cinco por cento) estipulada em lei, com fundamento no inciso III acima 

colacionado. 

 

6 - PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(documentação a ser entregue no credenciamento) 

 

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP 

dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06; 
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6.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00, está receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n. 123/06 às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

 

6.3. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 

123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime 

tributário simplificado; 

 

6.4. Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei 

Complementar nº. 123/06, empreendedores individuais, microempresas, empresas de 

pequeno porte ou equiparadas, assim caracterizadas nos termos da referida lei; 

 

6.5. A comprovação da condição de empreendedor individual, microempresa, empresa 

de pequeno porte ou equiparada deverá ser apresentada à época da abertura do 

certame a ser determinada na capa do processo licitatório, será feita da seguinte 

forma: 

 

6.5.1. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, 

regido pela Lei Complementar 123/06: Comprovante de opção pelo Simples 

obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/apli

cacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx (deverá ser apresentado no 

momento do credenciamento, sendo que a não apresentação deste 

documento neste momento faz com que a empresa seja descredenciada do 

certame sem direito a impetrar recursos); 

 

6.5.2. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos da LC 123/06; 

 

6.5.3. Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº. 123/06: 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx
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a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos 

na LC 123/06; 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa 

Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com 

o Balanço e a DRE;  

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

 

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não 

haver nenhum dos impedimentos previstos na LC 123/06. 

 

6.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 

estabelecido neste edital, serão inabilitadas; 

 

6.7. As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 

está apresente alguma restrição; 

 

6.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro 

empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso 

apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a 

devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa; 

 

6.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

11 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação; 

 

6.10. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria 

Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, 

e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de 

recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos 

procedimentais; 

 

6.11. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a 

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 

ela adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeiro; 

 

6.12. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 

apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo 

Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 

licitante(s) ainda presente(s) à sessão; 

 

6.13. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, 

até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, 

ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas, findo esse 

prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos; 

 

6.14. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de 

sua interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à 

licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade 

Competente da Prefeitura Municipal de Irupi - ES, para homologação do certame e 

decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão 
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encaminhados a assessoria jurídica para apreciação e parecer, na sequência serão 

devolvidos ao Pregoeiro, e em caso do não provimento, adjudicação do objeto da 

licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 

contratação. 

 

7 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

7.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, 

devidamente, fechados e rubricados no fecho (os envelopes deverão vir lacrados com 

cola, envelopes lacrados com grampo ou clipes não serão recebidos pela Pregoeiro) e 

atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Envelope A: contendo a Proposta de Preços; 

 

b) Envelope B: contendo os Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital. 

 

7.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes 

dizeres: 

 

Envelope A - Proposta de Preços 

A Prefeitura Municipal de Irupi  

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro, Irupi - ES 

Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 020/2020 

Proposta 

 

Envelope B - Documentos de Habilitação 

A Prefeitura Municipal de Irupi 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro, Irupi - ES 

Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 020/2020 

Habilitação 

 

7.2  PROPOSTA DE PREÇOS 
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7.2.1. PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA 

 

7.2.1.1. A proposta escrita deverá ser apresentada conforme formulário fornecido 

pela Prefeitura Municipal de Irupi, (modelo de proposta) deste edital, ou em formulário 

próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado 

por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item e valor total de cada Lote, 

expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos, 

conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas. Na 

Proposta de Preços deverão conter especificação de todos os itens cotados, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, 

não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

7.2.1.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, 

ressaltando-se que manuais catálogos e impressos que por ventura venham anexados 

à proposta não precisam ser assinados e rubricados; 

 

7.2.1.1.2. Apresentar preços completos (unitários e totais) por quilômetro rodado, 

computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, 

bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer 

outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da 

proposta, inclusive despesas com combustível, manutenção do veículo, consertos, 

peças de reposição e outros; 

 

7.2.1.1.3. O preço máximo fixado está de acordo com os dispositivos da Portaria nº 

027-R, de 25 de fevereiro de 2019 e que serão pagos por km efetivamente rodados 

conforme Anexo I deste edital; 
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7.2.1.1.4. O objeto do presente processo licitatório fixado no Anexo I poderá variar 

em virtude de feriados, férias e circunstâncias excepcionais, que uma vez 

caracterizada deverá ser estabelecida a nova previsão; 

 

7.2.1.1.5. Para efeitos de contagem de prazo de execução do presente, considera-se 

o ano letivo de 2020; 

 

7.2.1.1.6. Indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, 

endereço completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como 

os seguintes dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade 

empresária; 

 

7.2.1.1.7. As informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a 

ocorrer alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas a Prefeitura 

de Irupi, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 

 

7.2.1.1.8. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 90 

(noventa) dias, a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação 

expressa, esse prazo será considerado como tal; 

 

7.2.1.1.9. Ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da 

Planilha de Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), 

tanto em algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele 

em caso de divergência; 

 

7.2.1.1.10. Considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o 

Lote. 

 

7.2.1.1.11. Constar preço por item e valor total de cada Lote, em caso de divergência 

entre os valores unitários e totais dentro do lote serão considerados os primeiros; 

 

7.2.1.1.12. Especificação clara e completa de todos os itens oferecidos por Lote, 

obedecida a mesma ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter 
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alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais 

de um resultado; 

 

7.2.1.1.13. As empresas são obrigadas a cotar todos os itens no Lote, sob pena de 

não ser computada a proposta em relação ao Lote que faltar preço nos itens; 

 

7.2.1.1.14.  Todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta 

incluem todos os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, 

encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

7.2.1.1.15. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e 

quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto 

deste Edital e seus Anexos; 

 

7.2.1.1.16. Fazer constar na proposta nome de agência, número da conta corrente no 

Banco do Brasil S.A e praça de pagamento conta corrente no Banco do Brasil ou 

BANESTES; 

 

7.2.1.1.17. Se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser 

providenciado pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato; 

 

7.2.1.1.18. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, 

apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 

Consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado; 

 

7.2.1.1.19. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

 

7.2.1.1.20. A apresentação da proposta inscrita concomitantemente com a proposta 

automática, implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
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7.2.1.1.21. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários 

para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 

de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto licitado e constante da proposta; 

 

7.2.1.1.22. Em caso de divergência entre informações contidas na proposta escrita 

apresentada pela empresa licitante e o modelo de proposta do presente edital, 

prevalecerão as informações da proposta do edital, ocorrendo divergência entre o 

valor unitário e total para os Itens no Lote do objeto do edital, será considerado o 

primeiro; 

 

7.2.1.1.23. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto; 

 

7.2.1.1.24. A proposta de preços escrita e automática serão consideradas completas, 

abrangendo todos os custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto neste 

Edital; 

 

7.2.1.1.25. Serão desclassificadas as propostas escritas e automáticas que não 

atendam às exigências deste ato convocatório; 

 

7.2.1.1.26. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não 

prevista neste edital; 

 

7.2.1.1.27. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta escrita e 

automática apresentadas, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou 

outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados; 

 

7.2.1.1.28. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas inscritas e automáticas concomitantemente, implicará em submissão a 

todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 
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observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo 

deste edital. 

 

7.2.2. PROPOSTA DE PREÇOS AUTOMÁTICA 

 

7.2.2.1. A proposta automática, assim como a proposta escrita, deverá ser 

apresentada dentro do “envelope 1 – Proposta”, e deverá ser formulada conforme 

modelo de proposta automática gerada pelo programa da E&L, e devidamente gravada 

em dispositivo CDROM ou PENDRIVE ou até por e-mail, não sendo permitido a entrega 

da mesma por outro dispositivo de mídia além dos aqui elencados; 

 

7.2.2.2. Para preenchimento da “proposta automática”, o licitante deverá 

baixar/salvar o aplicativo “Proposta Comercial” no site da empresa de sistemas “E&L” 

e acessar o link: http://www.el.com.br/?page_id=2612, e posteriormente preenche-la 

com as seguintes informações: preço unitário, validade, prazo e condições de 

pagamento e dados bancários;  

 

7.2.2.3. O arquivo da proposta automática será fornecido pelo setor de licitação 

através de requerimento via e-mail (cpl.irupi@gmail.com) constando todos dados da 

empresa que irá participar do certame; 

 

7.2.2.4. O aplicativo “Proposta Comercial” é uma tecnologia disponibilizada pela 

empresa de Sistemas E&L, da qual a Prefeitura Municipal de Irupi/ES se utilizada para 

realizar os trabalhos licitatórios, obtendo com tal tecnologia maior agilidade na 

digitalização de preços no momento da sessão de licitação pública, mais transparência 

na computação dos dados, além de garantir aos licitantes melhor celeridade e 

eficiências dos trabalhos por parte da Pregoeira e sua equipe de apoio;  

 

7.2.2.5. A empresa licitante que desejar participar do certame de forma satisfativa 

deverá baixar o aplicativo “Proposta Comercial” no endereço informado na 

cláusula “7.2.2.2” e instalar, e em seguida preencher os dados cadastrais da 

empresa;  

 

mailto:cpl.irupi@gmail.com
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7.2.2.6. Posteriormente ao cumprimento das exigências da cláusula “7.2.2.5”, deverá 

a empresa licitante que desejar participar do certame solicitar arquivo eletrônico 

da CPL, no e-mail informado na cláusula “7.2.2.3.”, contendo os itens a serem 

licitados, restaurar e preencher os campos de preço unitário, validade da proposta, 

prazo e condições de pagamento, salvando em seguida o arquivo com o mesmo 

nome, sem qualquer alteração da nomenclatura, e por fim imprimir e gerar o 

arquivo e ser entregue na sessão de licitação em meio magnético informado na 

cláusula “7.2.2.1.” para ser restaurado pela CPL; 

 

7.2.2.7. O não salvamento do arquivo com o mesmo nome, como preceitua a cláusula 

“7.2.2.6.”, impossibilita o mesmo de ser aberto no dia da sessão pública de licitação, 

devendo a empresa que deseja participar do certame ficar atenta a tal exigência sob 

pena de sua proposta automática não ser lida pelo Sistema da empresa E&L diante de 

tal alteração e consequentemente ser impedido de continuar no certame; 

 

7.2.2.8. O Município não se responsabiliza pelas propostas que tiverem o nome do 

arquivo alterado pelos licitantes, não cabendo de sua desclassificação, nesta hipótese, 

recurso, vez se tratar de descumprimento direto de cláusula do edital. 

 

7.2.3. Das Disposições Gerais da Propostas de Preços 

 

7.2.3.1. Para que a proposta de preços da empresas licitantes que venham participar 

do certame sejam consideradas válidas pelo Pregoeiro e sua equipe, estas deverão vir 

dentro do “envelope 1 – Proposta”, tanto a proposta escrita quanto a proposta 

automática, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas no envelope aqui 

mencionado será considerada como se a empresa licitante não tivesse ofertado 

proposta, estando automaticamente desclassificada; 

 

7.2.3.2. Da mesma forma será considerado como se a empresa licitante não tivesse 

ofertado proposta, se ocorrer em relação a proposta automática a situação retratada 

nas cláusulas “7.2.2.6.”, “7.2.2.7.” e “7.2.2.8.”; 

 

7.2.3.3. Qualquer falha no sistema da empresa E&L no dia da sessão, quando da 

inclusão no sistema das propostas das empresas licitantes participantes pelo Pregoeiro 
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e sua equipe, não acarretará aos licitantes penalizações, sendo estes resguardados 

pela proposta escrita também exigida neste edital; 

 

7.2.3.4. Quando este edital se referir ao termo “proposta de preços”, este deve ser 

compreendido com proposta escrita mais a proposta automática, sendo certo que a 

ausência de qualquer uma delas gerará a empresa licitante a sua desclassificação 

automática. 

 

7.3 - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO: 

 

7.3.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital; 

 

7.3.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e 

as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos 

e numerados de 01 e 02 na forma acima especificada; 

 

7.3.3. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de 

cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro em separado de qualquer dos envelopes, 

a Declaração que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o 

Credenciamento e a comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem). 

 

7.3.4. Na assinatura da Ata de Registro de Preços os vencedores que fizerem uso das 

vantagens da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 

147/14, deverão apresentar documentos de comprovação do enquadramento de Micro 

Empresa e Empresa de Pequeno Porte. 

  

7.3.5. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de 

Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no 

subitem “7.3.4” deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o 

regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 

Complementar n. 147/14, mesmo que seja declarada vencedora. 
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7.3.6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da 

habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 

faturará e fornecerá o objeto da presente licitação; 

 

7.3.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-

se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração 

das propostas de preço. 

 

7.4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

7.4.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital 

e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

 

7.4.2 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 

 

7.4.2.1. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso 

de empresa individual; 

 

7.4.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.4.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

7.4.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 

7.4.2.5. No caso de sociedade cooperativa, ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
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7.4.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

 

7.4.2.7. Os documentos quando apresentados no credenciamento ficam dispensados de 

serem apresentados novamente na Habilitação Jurídica. 

 

7.4.3 - Documentação Relativa à Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

 

7.4.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da 

mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 

 

7.4.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 

Negativa da Dívida Ativa da União, Receita Federal e Prova de Regularidade junto ao 

INSS); 

 

7.4.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação 

da sede da licitante; 

 

7.4.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

7.4.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço) demonstrando situação regular; 

 

7.4.3.6. CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

 

7.4.3.7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(catorze anos), conforme modelo do anexo deste edital. 

 

7.4.3.8.  Declaração que concorda e aceita todos os termos e condições estatuídas no 

edital e seus respectivos anexos. 
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7.4.4. A Documentação Relativa à Habilitação Econômico-Financeira: 

 

7.4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

 

7.4.4.2.  Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

7.4.4.3.  Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): Publicados 

em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação;  

 

7.4.4.4.  Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (Ltda): por fotocópia do 

livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; 

 

7.4.4.5.  Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de 

dezembro de 1.996 Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

“SIMPLES”: por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede do domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente;  

 

7.4.4.6.  Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

 

7.4.4.7. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser assinados 

por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registradas no 

Conselho Regional de Contabilidade, comprovando através da Certidão de 

Regularidade Profissional.  
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7.4.4.8. Comprovação de boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das 

seguintes fórmulas, desde que o resultado seja igual ou superior a 1,0:  

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

        PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

SG = _____________ATIVO TOTAL_____________ ____ 

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = _ATIVO CIRCULANTE_ 

        PASSIVO CIRCULANTE 

 

7.4.4.9. Comprovação de capital social mínimo não inferior a 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 

data através de índices oficiais. 

 

7.4.4.10. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física, com data não superior a 30 (trinta) dias de sua emissão, quando não for 

expressa sua validade. 

 

7.4.5. A Documentação Relativa à Qualificação Técnica 

 

7.4.5.1. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração do 

Espírito Santo – CRA-ES;  

 

7.4.5.2. As licitantes sediadas em local diverso do Espírito Santo, deverá apresentar 

a comprovação do registro secundário, efetuado no CRA-ES;  

 

7.4.5.3. Comprovação de aptidão, por meio de no mínimo 01 (um) atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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comprovando que a licitante desempenhou as atividades objeto do certame, 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, nos termos do inc. II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;  

 

7.4.5.4.  Relação explicita de todos os veículos, condutores e monitores a serem 

utilizados na prestação dos serviços objeto deste certame, contendo, o Itinerário 

(código da rota), Tipo de Veículo, Marca, Modelo, Placa do Veículo, Capacidade de 

Transporte de Passageiros (que deverá atender ao mínimo exigido para cada 

roteiro), e o Ano de Fabricação do Veículo (conforme documentação do veículo); 

 

7.4.5.5.   Para fins de comprovação da disponibilidade dos veículos, condutores e 

monitores, as empresas e/o cooperativas deverão apresentar juntamente com a 

relação exigida no item anterior, a seguinte documentação: 

 

7.4.5.6. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, com o 

respectivo seguro DPVAT devidamente quitado, referente ao ano em exercício e 

registrado na categoria aluguel, DEVENDO CONSTAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES 

"TRANSPORTE ESCOLAR", para cada veículo relacionado, conforme orientações do 

Manual de Procedimentos Operacionais do DETRAN/ES; 

 

7.4.5.7. Termo de Autorização do Veículo para Transporte de Escolares (para cada 

veículo relacionado) expedido pelo DETRAN-ES, dentro do prazo de validade, 

autorizando o transporte de escolares no Estado do Espírito Santo, nos termos do 

art. 136 do CTB e Instrução Normativa do DETRAN/ES; 

 

7.4.5.8. Carteira de Condutor de Transporte Escolar, dentro do prazo de validade, 

de cada condutor necessário para a prestação dos serviços, emitido pelo 

DETRAN/ES; 

 

7.4.5.9. Carteira de Acompanhante de Transporte Escolar, dentro do prazo de 

validade, de cada monitor necessário para prestação dos serviços, emitido pelo 

DETRAN/ES; 
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7.4.5.10.   Cópia de apólice de seguro total ou contra terceiros de todos os veículos 

referentes às linhas/rotas do lote; 

 

7.4.5.11. Comprovação de vínculo do profissional com a demonstração de possuir a 

licitante, em seu quadro permanente, mediante contrato social, registro na carteira 

profissional e/ou ficha ou livro de registro de empregados, onde se identifique os 

campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de 

Registro de Empregados e cópia da carteira de trabalho devidamente assinada, de 

cada Condutor e Monitor de Transporte Escolar vinculado ao(s) veículo(s) indicado(s) 

pela licitante na alínea “a” do item 9.4 deste termo de referência; 

 

7.4.5.12 No caso da licitante ser Cooperativa, a comprovação do vínculo 

profissional, deverá ser feita mediante documentação comprobatória do seu quadro 

de cooperados (ficha de matricula dos cooperados, devidamente assinada pelo 

representante legal) e/ou registro na Carteira Profissional e/ou ficha de empregado, 

de cada condutor e Monitor de Transporte Escolar vinculado ao(s) veículo(s) 

indicado(s) pela licitante na alínea “a” do item 9.4 deste termo de referência, nos 

termos da Lei nº 5.764/71; 

7.4.5.13.  Ainda, no caso da licitante ser cooperativa, deverá apresentar 

Certificado de registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na 

entidade estadual, bem como o Certificado de Regularidade Técnica do 

Cooperativismo do Espírito Santo, que autoriza o seu pleno funcionamento, nos 

termos da Lei nº 5.764/71; 

7.4.6. Qualificação técnica do profissional 

 

7.4.6.1 Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado de 

Responsabilidade Técnica na execução de serviços de características semelhantes ao 

objeto licitado, devidamente registrado ou visando no CRA – ES.  

  

7.4.6.2. O referido profissional poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar 

o quadro permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou de 
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prestador de serviços, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a 

licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de 

carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, 

ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

 

7.4.7. Disposições Gerais da Habilitação 

 

7.4.7.1. Em caso de alteração e/ou substituição dos veículos, condutores e monitores, 

após a contratação, a contratada deverá comunicar a Secretaria Municipal de 

Educação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e apresentar nova 

documentação dos substitutos no mesmo prazo, sob pena de aplicação das 

penalidades prevista no Termo de Referência, Edital, e na Lei nº 8.666/93. 

 

7.4.7.2. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo 

Pregoeiro ou servidor designado para tal, neste dois últimos casos os originais deverão 

ser apresentados quando da abertura do prazo de credenciamento a fim de comprovar 

sua autenticidade; 

 

7.4.7.3. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou 

estabelecida em lei, e também serão verificados por servidores do Município de Irupi - 

ES nos sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação; 

 

7.4.7.4. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos 

emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no 

prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada; 

 

7.4.7.5. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de Irupi e 

substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, 

devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal; 

 

7.4.7.6. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município 

de Irupi - ES e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de 
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atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como 

Declaração de representante do licitante em original.  

 

8 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

8.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de 

todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir 

ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 

documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega  

por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 

licitantes: 

 

8.1.1. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os 

documentos pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento 

particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários 

da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo 

estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou 

contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

8.1.2. Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente 

identificados e lacrados; 

 

8.1.3. Declaração que atende as condições de habilitação; 

 

8.1.4. declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte (para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante 

deste edital. 

 

8.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 

Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

admitidas novas licitantes ao certame; 
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8.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 

concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das 

licitantes, tal como previsto neste edital; 

 

8.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 

dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 

suas folhas; 

 

8.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 

8.6 - JULGAMENTO 

 

8.6.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das 

propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério 

do menor preço por Lote. 

 

8.6.2. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n°. 01 – Proposta, julgando-as e 

classificando-as pelo menor preço; 

 

8.6.3. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 

consulta de preços; podendo assim proceder mediante autorização do Pregoeiro. 

Agindo de outra forma ou se estiver ausente da sala de licitações seja qual for o 

motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para 

aquele Lote. 

 

8.6.3.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 

negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido 

na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na 

pesquisa de mercado; 

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

29 

8.6.3.2. Fora das situações elencadas nas cláusulas “8.6.3” e “8.6.3.1”, não será 

permitido aos representantes das empresas licitantes o uso do celular, principalmente 

para fins pessoais; 

 

8.6.3.3. Caso os representantes das empresas licitantes insistam na utilização do 

aparelho celular fora das situações elencadas na cláusulas acima, este(s) será(ão) 

convidados a se retiraram da sala onde será realização a sessão licitatória, estando 

portando impedidos de participarem do certame. 

 

8.6.3.4. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em 

primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente 

Edital. 

 

8.7.  Etapa de Classificação de Preços: 

 

8.7.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 

 

8.7.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação 

e os respectivos valores ofertados; 

 

8.7.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, 

de todas as licitantes; 

 

8.7.4. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço por lote, e aquelas licitantes 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 

%(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem 

dos lances verbais; 

 

8.7.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais; 
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8.7.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 

propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde o 

Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço; 

 

8.7.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta 

escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 

decrescente de valor; 

 

8.7.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 

e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote,  e a 

documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os lotes 

previstos neste edital; 

 

8.7.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado lote, quando 

convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores 

de oferta de lances verbais para aquele lote, ficando sua última proposta registrada 

para classificação, na final da etapa competitiva; 

 

8.7.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 

8.7.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, 

decidindo motivada e expressamente a respeito; 

 

8.7.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital; 
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8.7.13. Nas situações previstas nos subitens “8.7.9” e “8.7.12”, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor 

preço para a administração; 

 

8.7.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital; 

 

8.7.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos produtos 

condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos 

neste Pregão; 

 

8.7.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

9 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, 

qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais 

no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;  

 

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do 

objeto da licitação pela Pregoeiro à licitante vencedora; 

 

9.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

 

9.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Prefeitura municipal de Irupi, na Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº. 

151 – Centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação; 
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9.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará 

as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 

expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 

sessão; 

 

9.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas; 

 

9.6. A manifestação de recurso ao final da sessão pública licitatória que seja 

meramente protelatória (contra cláusula expressa do edital que não fora 

impugnada/ou recurso sem qualquer base jurídica) ensejará a empresa 

licitante penalização por parte da Administração Pública Municipal de 

Irupi/ES, por configurar abuso de direito em conformidade com recente 

entendimento o Supremo Tribunal Federal. 

 

10 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Após a adjudicação o licitante vencedor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para apresentação de nova proposta, contendo os preços de acordo com o valor 

ofertado nos lances. Homologada a licitação, será formalizado o Contrato com as 

licitantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar, obedecendo os preços 

constantes da nova proposta escrita expressando o percentual do desconto; 

 

10.2. O Município de Irupi convocará formalmente as licitantes classificadas, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a 

reunião de assinatura do Contrato; 

 

10.3. Caso um licitante primeiro colocado seja convocado e não compareça ou se 

recuse a assinar o Contrato, o Município, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas neste Edital, registrará outro licitante, na ordem de classificação; 

 

10.4. O resultado do Contrato decorrente deste certame será, em qualquer hipótese, 

publicado na imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data 

de sua assinatura. 
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11. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

11.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através do Contrato, observando-se as condições 

estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante 

vencedor; 

 

11.2. O licitante vencedor será convocado formalmente para assinar o Contrato, que 

deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da 

convocação; 

 

11.3. O prazo estipulado no subitem “11.2” poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura; 

 

11.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação 

dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 

licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

 

12 -  PREÇO E DO REAJUSTE 

 

12.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste 

edital, fixo e irreajustável; 

 

12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea 

“d” da Lei 8.666/93; 

 

12.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 

solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Irupi, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será 
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encaminhado à controladoria e a assessoria  jurídica do município para o devido 

parecer. 

 

13 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

 

13.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão 

por conta das seguintes dotações:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

Órgão 070 – Secretaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária 001 – Fundo Municipal de Educação 

Projeto Atividade 0700011236200292.086 – Manutenção do 

Transp. Escolar – SEDU 

Elemento Despesa 3.390390000 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 

Ficha 0179 

Fonte Recursos 1111 e 1190. 

 

14 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

14.1 – O transporte dos alunos deverão ser iniciados de acordo com a ordem de 

execução de serviços que será emitida pela Secretaria Municipal de Educação, de 

acordo com as normas e roteiros do anexo I deste Edital.  

 

14.2 – Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso e manutenção 

adequada, com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação pertinente 

ao Art. 136 do Código de Transito Brasileiro. 

 

14.3 – Caso ocorra quebra do veículo, defeito mecânico, ou algum impedimento de 

transporte dos alunos, deverá a contratada, providenciar imediatamente, às suas 

expensas, outro veículo, nas mesmas condições exigidas nesta licitação. 
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14.4 - Fica expressamente proibida a empresa vencedora a ceder, sublocar, locar ou 

transferir a responsabilidade pela execução do serviço para pessoa estranha ao 

certame. 

 

14.5. Além do previsto acima, durante a prestação dos serviços o compromissário 

fornecedor deverá obedecer rigorosamente às condições de prestação de serviços 

previstas no Termo de Referência em anexo. 

 

15 -  PAGAMENTO 

 

15.1 Pela prestação dos serviços objeto da licitação, a contratante efetuará o 

pagamento à contratada, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada 

por servidor, não sendo o ordenador de despesas. 

 

15.2. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Irupi, ES, em até 90 

(noventa) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente 

atestada e ainda com todas os documentos comprobatórios de Aferição dos Serviços 

Prestados, mediante Ordem Bancária e/ou transferência bancária em conta corrente 

indicada pela contratada.  

 

15.3. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel 

timbrado da empresa informando o Banco, número da agência e o número da Conta a 

ser depositado o pagamento, e, não será aceito, em nenhuma hipótese, a emissão de 

boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais.  

 

15.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação.   

 

15.5. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, não se 

admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJ’s.  

 

15.6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a 

apresentação dos seguintes documentos:  
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 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Quanto a Dívida ativa da 

União e Seguridade Social (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da 

Fazenda Nacional);  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual;  

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal;  

 Certidão negativa de débitos com Fazenda Municipal de Irupi, ES; 

 Certificado de Regularidade do FGTS;  

 Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 

correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 

Administração;  

 Cópia da Folha de Pagamento (mês em referência) e dos comprovantes de 

recolhimento do INSS e FGTS em nome dos empregados (motoristas e monitores 

escolares), quando for o caso.  

 

15.7. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 

FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das 

sanções cabíveis.  

 

15.8. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) 

enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual;  

 

15.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 

inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 

responsabilidade.  

 

15.10. A contratante poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições 

sobre todos os pagamentos à contratada.  

 

15.11. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o 

valor constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer 

atualização monetária até o efetivo pagamento. 
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16– DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONDUTORES E MONITORES  

 

16.1. DOS CONDUTORES 

 

16.1.1. Os condutores para exercerem as atividades, deverão ser cadastrados junto 

ao DETRAN/ES, nos termos da Instrução de Serviço nº 74/2014 do DETRAN/ES (e 

alterações), Instrução de Serviço nº 93, de 23 de junho de 2016 do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Do Transporte Escolar) e Instrução 

de Serviço DETRAN-ES Nº 194N DE 22/09/2017.  

 

São exigências em relação aos condutores:  

 

 Trajar-se com uniforme (usando camisas com mangas, calças compridas, saia, 

sapatos, tênis ou sandália presa ao calcanhar); 

 

 Tenham idade superior a 21 anos;  

 

 Possuir habilitação para dirigir veículos na categoria “D” ou superior;  

 

 Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os 12 últimos meses;  

 

 Possuir curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar;  

 

 Possuir Carteira de Credencial específica do DETRAN para transporte de escolares;  

 

 Apresentar resultado de exame toxicológico realizado nos últimos 06 (seis) meses; 

 

 Está devidamente registrado com vínculo empregatício na CTPS.  

 

 Conduzir estudantes até o destino final sem interrupção voluntária da viagem;  

 

 Tratar com urbanidade os estudantes e o público;  
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 Aproximar o veículo da guia da calçada (ao lado do portão da unidade escolar) para 

efetuar o embarque e o desembarque de passageiros, sempre que possível;  

 

 Orientar os estudantes, 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 riscos;  

 

 Recolher, guardar e posteriormente entregar qualquer objeto esquecido no veículo;  

 

 Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade da Secretaria Municipal de 

Educação;  

 

 Não havendo monitor(a) no veículo, fica o condutor responsável em realizar as 

orientações pertinentes aos estudantes.  

 

É vedado aos condutores:  

 

 Fumar, quando estiver conduzindo estudantes;  

 

 Trabalhar ingerindo ou após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância 

tóxica;  

 

 O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não se fixem aos pés;  

 

 Ausentar-se do veículo, quando este estiver aguardando estudantes, exceto para 

garantir maior segurança aos mesmos; 

 

 Abastecer o veículo quando estiver conduzindo estudantes;  

 

 Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos estudantes ou de 

terceiros;  

 

 Dirigir o veículo em desacordo com as normas da legislação de trânsito;  

 Dirigir o veículo estando suspenso ou cassado o direito de dirigir na forma prevista 

pelo Código de Trânsito Brasileiro;  
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 Realizar a prestação de serviço de transporte de escolar sem estar devidamente 

autorizado e regular com seu credenciamento;  

 Apresentar documento comprovadamente falso ou adulterado, ou que sabe ou 

deveria saber ser falsificado ou para cuja obtenção tenha concorrido. 

 Não cumprir integralmente os itinerários, pontos e rotas acordados com o serviço 

de transporte escolar/ Secretaria Municipal de Educação;  

 Oferecer carona no veículo de transporte escolar a terceiros sem a devida 

autorização formal da Secretaria Municipal de Educação. 

 

16.2.  DOS MONITORES  

 

16.2.1. A licitante vencedora deverá contratar monitor de transporte escolar conforme 

quantidades mencionadas na Planilha de Itinerários do Transporte Escolar, com 

maioridade civil, devidamente capacitado para a função, para atender aos alunos, 

devendo, quando necessário, auxiliar no embarque e desembarque, conforme suas 

necessidades educacionais e especiais (cadeirante, dificuldade locomotora e outros);  

 

16.2.2. No transporte de estudantes com até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a 

presença de monitor/acompanhante, com idade mínima de 18 anos. Os mesmos 

deverão ser cadastrados/autorizados nos termos da Instrução de Serviço nº 074, do 

DETRAN/ES (e alterações) e Instrução de Serviço nº 93, de 23 de junho de 2016 do 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Do Transporte 

Escolar);  

 

16.2.3. O Monitor de Transporte Escolar deverá apresentar-se devidamente 

identificado com crachá e trajando uniforme. Deverá prestar esclarecimentos, sempre 

que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução do transporte;  

 

16.2.4. O Monitor de Transporte Escolar deverá contatar regularmente o diretor ou 

responsável pela unidade escolar, ou com o Setor de Transporte Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, deste Município, mantendo-o informado de quaisquer fatos ou 

anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado 

final da prestação dos serviços.  
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São atribuições dos monitores:  

 

 Trajar-se com uniforme (camisas com mangas, calças compridas, saia, sapatos, 

tênis ou sandália presa ao calcanhar);  

 

 Orientar o embarque e desembarque dos escolares nos portões das unidades 

escolares até que os mesmos estejam seguros; 

 

 Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na 

unidade escolar e/ou nos pontos correspondentes a sua linha; 

 Tratar com urbanidade os escolares e o público;  

 

 Recolher, registrar, manter guarda e entregar ao(s) escolar(es), o mais rápido 

possível, qualquer objeto esquecido no veículo;  

 

 Manter o decoro;  

 

 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 riscos;  

 

 Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e 

orientações quanto aos deveres e responsabilidades de cada um;  

 

 Prestar informações aos pais ou responsáveis pelos escolares, quando solicitado, ou 

sempre que observar comportamentos inadequados durante a viagem que possam 

comprometer as atividades do condutor ou colocar em risco outros usuários ou 

terceiros;  

 

 Participar dos cursos de desenvolvimento comportamental previstos na Instrução 

de Serviço nº 074/2014, de 23 de dezembro 2014;  
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 Verificar se todos os escolares transportados encontram-se com o cinto de 

segurança regularmente afixados;  

 

 Em caso de porte de objetos que oferecem riscos, cabe ao monitor(a) recolher e 

apresentar a empresa prestadora do serviço, que deverá informar o ocorrido ao Setor 

de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para que sejam tomadas 

as providências cabíveis;  

 

 Usar a credencial emitida pelo DETRAN/ES.  

 

São proibições aos monitores:  

 

 Fumar, quando estiver em atividade;  

 

 O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não se fixem aos pés; 

 

 Adotar comportamentos que possam tirar a concentração do condutor e com isso 

causar riscos de acidentes;  

 

 Manter a porta do veículo aberta quando este estiver em movimento;  

 Trabalhar ingerindo ou após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância 

tóxica;  

 

 Permitir que escolares sejam transportados em pé, em locais inadequados ou fora 

do permitido em lei;  

 

 Portar ou manter no veículo arma de qualquer espécie;  

 

 Exercer a atividade estando suspenso ou cassado em decorrência de aplicação de 

penalidade por infração às normas estabelecidas na Instrução de Serviço nº 

074/2014. 
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17 -  OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

17.1. São obrigações da Contratante: 

 

 Atestar a nota fiscal correspondente ao mês de execução dos serviços prestados, 

por intermédio do setor competente;  

 

 Efetuar o pagamento do objeto deste contrato, mediante nota fiscal devidamente 

atestada e conferida pelo Setor Competente;  

 

 Garantir acesso à Contratada às dependências do Contratante para cumprimento de 

suas respectivas obrigações; 

 

 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, Edital, Termo de Referência e os termos de sua 

proposta; 

 

 Manter equipamentos e instrumentos que permitam o cumprimento das tarefas da 

Contratada;  

 

 Disponibilizar Servidores qualificados para atendimento das necessidades da 

Contratada, quando solicitado, com a finalidade de esclarecer quaisquer dúvidas 

referente ao objeto do certame; 

 

 Fornecer à Contratada todas as informações que esta necessitar para viabilizar a 

execução dos serviços, inclusive a relação atualizada dos funcionários das Escolas, 

Diretores e Fiscal responsáveis por fiscalizar o contrato;  

 

 Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido no termo de Contrato;  

 

Prestar à Contratada informação que eventualmente venham a ser solicitadas. 
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 Providenciar todas as anotações em registro próprio, por intermédio da fiscalização, 

de todas as ocorrências que porventura acontecer no decorrer do contrato, 

comunicando-se sempre a Autoridade Superior ou a Secretária Municipal de Educação.   

 

17.2. São obrigações da Contratada: 

 

 A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

 

 Atender prontamente a quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao 

objeto;  

 

 Cumprir fielmente as condições e prazos de execução dos serviços estabelecidos;  

 

 Não transferir serviços a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;  

 

 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio do Município de Irupi ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão 

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ônus decorrente;  

 

 Manter, durante o período de vigência deste contrato, todas as condições que 

ensejaram a contratação, particularmente no que tange à Habilitação Jurídica, 

Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica e Financeira e o disposto no Termo de 

Referência;  

 

 Para fiel cumprimento do objeto da licitação, a Contratada se obriga a fornecer todo 

recurso humano necessário à realização dos serviços, bem como fornecer todos os 

materiais e veículos necessários à execução dos mesmos, conforme especificações 

definidas, não os deixando faltar por qualquer infortúnio;  

 

 Cumprir as posturas Municipais e as disposições legais Estaduais e Federais que 

interfiram na execução deste contrato;  
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 Manter na direção dos serviços representante ou preposto capacitado e idôneo que 

a represente integralmente em todos os seus atos;  

 

 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

prevista no art. 77, da Lei Federal nº. 8.666/93;  

 

 Colocar o veículo à disposição exclusiva deste Município, em função das 

necessidades por ele estabelecidas, em termos de dias e horários. Portanto, o 

atendimento deverá ser exclusivo para o transporte de estudantes das Redes Estadual 

e Municipal, FICANDO TERMINANTEMENTE PROIBIDO CARONA;  

 

 Manter e cumprir fielmente as exigências do Código de Trânsito Brasileiro no que se 

refere aos veículos escolares, principalmente as abaixo relacionadas:  

 

 O automóvel deve ser registrado como veículo de passageiros e ser inspecionado 

pelo DETRAN/ES a cada início do semestre para verificação dos equipamentos 

obrigatórios de segurança;  

 

 Deve ter uma autorização especial expedida pela Divisão de Fiscalização de 

Veículos e Condutores do DETRAN/ES;  

 

 O veículo destinado ao transporte escolar deverá seguir todos os requisitos para 

credenciamento, como a identificação visual, com a faixa lateral com a inscrição 

"ESCOLAR", observação “transporte escolar” inserida no registro do veículo, 

equipamentos de segurança e credenciamento junto ao Detran-ES;  

 

 É proibido transportar número de estudantes acima da capacidade estabelecida 

pelo fabricante;  

 

 Todos os alunos devem usar cinto se segurança;  

 

 Os veículos devem possuir seguro de passageiros para usuários do serviço de 

transporte e para terceiros;  

 

 Todo veículo usado no transporte escolar deve ter um registrador de velocidade 

(chamado cronotacógrafo com data de validade vigente para o dia da contratação);  
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 A velocidade do veículo não pode ultrapassar o limite estabelecido para a rodovia 

ou estrada (asfaltada ou não).  

 

 Deverá ser observado se existem legislações Municipais ou Estaduais 

complementares e obedecer às exigências dessas legislações no que se refere à 

segurança para o transporte escolar.  

 

 O transporte de escolares é uma atividade de extrema responsabilidade. Para que o 

condutor garanta a segurança dele, dos passageiros e das outras pessoas, é preciso 

manter o veículo em perfeito estado de conservação, podendo, para tanto, o município 

realizar fiscalização periódica para verificar se o veículo está funcionando 

corretamente. 

 

18 -  DAS APLICAÇÃO DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

18.1. A empresa que não cumprir, na íntegra, a regularidade na prestação dos 

serviços ou os preceitos estatuídos no Termo de Referência, no Edital ou nas leis 

regulamentares dos contratos administrativos e Transporte Escolar, estará sujeita as 

sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, 

independentemente, de transcrição. 

 

18.2. Nos termos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de 

atraso injustificado na prestação do serviço, até o limite de 10% (dez por cento) do 

valor empenhado.  

 

18.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:  

 

 Advertência;  

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
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18.4. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  

 

18.5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

Administração no sentido da aplicação da pena.   

 

18.6. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias 

em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

caso, cobrado judicialmente.   

 

19 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

19.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 

acordo com os prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no 

subitem “9.4” deste edital, cabendo à Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 

vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro nos 

endereços disponibilizados no presente edital; 

 

19.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

respectivos prazos legais. 

 

19.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 
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20 -  DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

20.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte 

do futuro contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no 

presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na 

Nota de Empenho; 

 

20.2. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 

cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar 

novas certidões com datas atualizadas; 

 

21. DO PRAZO CONTRATUAL E DE INICIO DOS SERVIÇOS 

21.1. O Contrato Administrativo decorrente do futuro certame vigorará pelo período 

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

conforme determina o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, haja vista a natureza 

contínua de seu objeto conforme parecer/consulta TCES nº 018/2015. 

 

21.2. Homologada a licitação, os vencedores serão convocados para assinatura do 

contrato que ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 

comunicação formalizada, que poderá ser enviado via e-mail ou outro meio, mediante 

ateste de recebimento;  

 

21.3. Firmado o contrato os serviços a serem prestados deverão ser iniciados em até 

02 (dois) dias úteis, após a emissão da Ordem de Início dos Serviços ou da 

nota de empenho; 

 

21.4. A empresa que não cumprir os prazos acima estipulados estará sujeita às 

sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, 

independente de transcrição; 

 

21.5. A Ordem de Início dos Serviços será emitida ou autorizada pelo Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Administração ou de Educação. 
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22 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES E 

REAJUSTE DE PREÇOS. 

 

22.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos:  

 

I - Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

III) Quando for necessário a substituição de veículo com capacidade maior ou menor, 

em virtude da demanda de alunos e/ou devido à condição do terreno a ser percorrido 

(locais de difícil acesso, por exemplo); substituição de veículo e/ou acréscimo de itens 

de segurança para atendimento de acessibilidade de aluno com deficiência;  

 

IV) Quando necessária, em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de 

quilometragem para atendimento de matrículas realizadas durante o período letivo, 

nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações; 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

49 

 

V) Quando necessária alteração de valor por km em decorrência da aplicação do 

sistema Transcolar regido pela Portaria nº 27-R de 25/02/2019, em convênio firmado 

entre a Prefeitura de Irupi e a Secretaria de Estado da Educação – SEDU, onde são 

atribuídos valores de insumos/veículo de acordo com as características do veículo que 

realizará o serviço, o tipo de terreno da rota, o custo variável mensal de combustível, 

lubrificantes, dos coeficientes de consumo, tributos entre outros, considerando, ainda, 

o “custo fixo mensal veículo” e “custo fixo mensal pessoal”. Nesses dois itens de base 

de cálculo deve-se considerar que como os valores são fixos, quanto maior a 

quilometragem, menor será o valor por quilômetro (ver planilha de custo específico 

com estrutura de cálculo); 

 

22.2. A(s) contratada(s) fica(rão) obrigado(s) a aceitar(em), nas mesmas condições 

contratuais e propostas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 

25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do 

artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

22.3. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste 

edital, fixo e irreajustável;  

 

22.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea 

“d” e nos casos previstos no art. 57, todos da Lei 8.666/93, mediante justificativa e 

fundamentação.  

 

22.5. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 

solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Irupi, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será 

encaminhado à controladoria e a Procuradoria do município para o devido parecer.  

 

23. DO CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO. 

 

23.1. O Fornecedor terá o seu contrato cancelado: 
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23.1.1. A pedido, quando: 

 

23.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do contrato, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

 

23.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 

material/equipamento. 

 

23.1.2. Por iniciativa do Município, quando: 

 

23.1.2.1. O Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

 

23.1.2.2. O Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação por 

razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

 

23.1.2.3. O Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, os pedidos decorrentes do Contrato; 

 

23.1.2.4. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas no Contrato, ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

23.2. O cancelamento do Pregão Presencial, nas hipóteses acima previstas, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 

autoridade competente do Município. 

 

24 – DA OBRIGATORIEDADE DA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES 

LICITATÓRIAS 

 

24.1. Em conformidade com o ofício n. 0149/2018/PMI/GAB exarado pelo então 

Prefeito Municipal o Sr. Carlos Henrique Emerick Storck, a Comissão Permanente de 

Licitação foi comunicada da obrigatoriedade das sessões públicas licitatórias serem 

transmitidas ao vivo, além da necessidade de constar nos editais que a participação 
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das empresas no certame será uma declaração tácita de isenção ao direito de 

imagem; 

 

24.2. O Decreto n. 0131 de 17 de Julho de 2018 regulamentou todas as transmissões 

ao vivo das sessões públicas licitatórias no âmbito municipal, afastando a necessidade 

da implementação do pregão eletrônico e por via reflexa contribuindo para a 

fomentação e desenvolvimento da economia local. 

 

25 – DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM LICITADOS 

 

A permissão de que se faça a subcontratação de partes do objeto licitado é 

outra forma de garantir a competitividade no certame e está prevista no art. 72 da Lei 

nº 8.666/1993, senão vejamos: 

 

“Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo 

das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar 

partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, 

em cada caso, pela Administração”. 

 

A ideia da subcontratação é permitir que o licitante vencedor execute 

serviços mais especializados mediante a contratação de terceiros, por sua 

responsabilidade. Permite-se, inclusive, que os licitantes se habilitem na licitação com 

a apresentação de atestados das empresas que subcontratará, desde que se 

comprometam a firmar contrato exclusivamente com aquela empresa. 

 

A subcontratada não integra o contrato firmado com a Administração, uma 

vez que o cumprimento de suas obrigações é de responsabilidade exclusiva da 

empresa vencedora da licitação; e 

 

Não é permitida a subcontratação total ou de parcela preponderante do 

contrato, sob pena de desatendimento ao princípio da licitação. 

 

Para que haja permissão de subcontratação de parte do objeto, contudo, o 

instrumento convocatório deve trazer regras claras e objetivas, estabelecendo, 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

52 

obrigatoriamente: 

 

a) motivação e presença do interesse público; 

 

b) necessidade de prévia autorização da Administração; 

 

c) especificação das razões do serviço a ser subcontratado e do 

prazo desejado; 

 

d) especificação do percentual máximo que poderá ser 

subcontratado, sendo usualmente adotado o limite máximo de até 

30% do objeto. 

 

De outro norte, em relação as subcontratação de parcelas do 

empreendimento para as quais foram exigidos atestados de capacidade técnica, assim 

tem entendido o Tribunal de Conta da União e seguido pelos demais Tribunais de 

Conta Estaduais, senão vejamos: 

 

“[…] 9.3.1. em face do disposto nos arts. 23, § 1º; 72, caput; e 

30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, em caso de fundamentada 

necessidade de subcontratar as parcelas do empreendimento 

para as quais foram exigidos atestados de capacidade técnica, 

justificada a impossibilidade de parcelar aquela fração do 

empreendimento, necessário que se inclua em seus 

instrumentos convocatórios cláusula expressa exigindo da 

contratada original a comprovação de experiência das 

subcontratadas para verificação de sua capacidade técnica, 

como condicionante da autorização para execução dos serviços 

por terceiros […].” TCU. Processo TC nº 000.660/2013-2. 

Acórdão nº 1302/2013 – Plenário. Relator: Ministro Valmir 

Campelo. 

 

Por fim, cumpre anotar que o Decreto n. 031/19, exarado pelo então 

Prefeito Municipal de Irupi/ES o Sr. Carlos Henrique Emerick Storck, estabeleceu a 
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obrigatoriedade da subcontratação nas licitações realizadas no Município, fixando 

como limite máximo permitido para tal 30% (trinta por cento) nas contratações de 

serviços e produtos. 

 

26 – DA NÃO EXIGÊNCIA DE ENVIO DO PROCESSO AO CONTROLE INTERNO 

 

26.1. Em conformidade com o ofício n. 018/2019, exarado pelo Coordenador Geral de 

Controle Interno do Município de Irupi/ES, o Sr. Robson Geraldo dos Santos Belo, na 

data de 12 de agosto de 2019, o Setor de Licitação fica impossibilitado de encaminhar 

os processos licitatórios para análise final pelo Controle Interno Municipal, devendo os 

mesmos após análise do Departamento Jurídico ir diretamente para a homologação 

pela Autoridade Máxima Municipal. 

 

27 – CONTROLE DA ENTREGA DOS ITENS LICITADOS 

 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, 

na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
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necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

28 - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO 

 

28.1. Fica desde já indicado o Sr. André Luis dos Santos Leite, servidor público desta 

municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de 

fiscal de contrato no presente processo, bem como a Sra. Rosinei Teodoro de Almeida, 

servidora pública desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação 

para ocupar o cargo de gestora de contrato no presente processo. Ambos ficam desde 

já cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este Município, devendo 

agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre se pautando pela moralidade e 

transparência em suas ações, devendo sempre que ocorrer irregularidades na 

execução do presente objeto por parte da empresa licitante vencedora informar a 

Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as medidas cabíveis para 

sanar tal irregularidade. 

29 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos 

e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação; 

29.2. O desatendimento de exigências formais, importará no afastamento da licitante 

do certame, exceto quando sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as 

exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 

pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 

mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação; 

29.3. É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a  

instrução do processo; 

29.4.  Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste 

Edital, e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à 

contratação; 
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29.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na Prefeitura Municipal de Irupi, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário; 

29.6. O Prefeito do Município de Irupi, poderá revogar a presente licitação por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por Irupi, de ofício 

ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93; 

29.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 

realização do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não prejudicar a formulação das propostas; 

29.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município da Contratante, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja; 

29.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecido; 

29.10. As sessões de licitação serão transmitidas ao vivo pelo Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Irupi/ES, e o comparecimento dos representantes legais 

da empresas licitantes ao certame implicará em declaração tácita dos mesmos de 

permissão de vinculação ao direito de imagem nos meios a serem transmitidos pela 

Prefeitura de Irupi; 

29.11. Fica estabelecido que após o início da sessão de licitação não poderão os 

representantes das empresas licitantes fazerem uso do aparelho celular a não ser nas 

hipóteses elencadas neste edital, e mesmo assim, mediante autorização do Pregoeiro, 

sob pena de serem convidados a se retiraram da sessão de licitação e 

consequentemente de não participarem do certame; 

29.12. Fica estabelecido também que após o início da sessão de licitação não poderão 

os representantes das empresas licitantes estabelecerem diálogos paralelos com 

outros licitantes, prejudicando assim o andamento da sessão de licitação, sendo 
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convidado a se retirar do recinto onde a sessão estará sendo realizada o licitante que 

deixar de cumprir a presente cláusula, e consequentemente estará impedido de 

participar do certame; 

29.13. Todos os trabalhos durante a sessão de licitação serão conduzidos pelo 

Pregoeiro e sua equipe de apoio, não sendo permitido em momento algum palavras, 

gestos ou atitudes por parte dos representantes das empresas licitantes que venham a 

denegrir a imagem dos servidores públicos condutores do certame em virtude de sua 

função; podendo o Pregoeiro ou qualquer membro da Comissão Permanente de 

Licitação fazer uso da força policial para retirada e condução do representante da 

empresa licitante que assim proceder, incorrendo estes nas penas do art. 331 do 

Código Penal Brasileiro; 

29.14. Fica estabelecido que qualquer documentação exigida neste edital a ser 

entregue pela empresa licitante, seja no momento do credenciamento, seja no 

momento da abertura do envelope de habilitação ou até mesmo no momento da 

abertura da proposta de preços, deverá esta documentação estar devidamente 

assinada e devidamente autenticada, sendo a ausência de assinatura ou até mesmo 

de autenticação, motivo para declaração de sua inexistência no certame, e portanto, 

estando a empresa licitante que assim incorrer nessa situação automaticamente 

descredenciada ou mesmo inabilitada, não lhe alcançando o direito a recurso; 

29.15. A empresa licitante que tenha interesse em participar do certame deverá 

comprovar que fornece ou executa o objeto do certame, através de contrato social 

que traga esta informação, ou do CNAE específico do objeto licitado; competindo o 

Pregoeiro o não credenciamento da empresa licitantes que apresentarem as 

documentações aqui informadas trazendo informações de serviços similares ou de 

objetos similares porém não se amoldando ao objeto a ser licitado, não cabendo dessa 

decisão recurso; 

29.16. A sessão de licitação será una e não poderá ser interrompida durante o horário 

de expediente da Prefeitura Municipal de Irupi, devendo os representantes das 

empresas licitantes após o início da sessão de licitação permanecerem no interior da 

sala onde serão realizados os trabalhos, sendo considerada sua saída sem autorização 

da Pregoeira como desistência de participar do certame; 
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29.17. Fica determinado que qualquer problema na transmissão ao vivo da sessão de 

licitação deverá ser informado o Pregoeiro com antecedência pela Assessoria de 

Comunicação, a fim de que este interrompa o certame e consequentemente remarque 

a sessão de licitação para outra data; 

29.17.1. Caso a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Irupi não 

proceda em conformidade com o descrito na cláusula “29.17”, o Pregoeiro deverá 

informar o ocorrido a Autoridade Máxima Municipal a fim de que este tome as medidas 

cabíveis. 

29.18. Em caso de solicitação de cópia da gravação da sessão de licitação, o pedido  

deverá ser protocolado no rol da Prefeitura e direcionado a Autoridade Máxima 

Municipal a fim de que este decida pela concessão ou não da cópia. 

29.19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro; 

29.20. Fazem partes integrantes deste edital: 

 

29.20.1. Anexo I –  Descrição do Objeto; 

 

29.20.2. Anexo II – Modelo Padrão de Proposta; 

 

29.20.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação 

e Contratação e de  Cumprimentos dos Requisitos de 

Habilitação; 

 

29.20.4. Anexo IV - Declaração de não Emprego a Menor de Idade; 

 

29.20.5. Anexo V – Modelo de Procuração para Credenciamento; 

 

29.20.6. Anexo VI - Modelo de Substabelecimento para Credenciamento; 

 

29.20.7. Anexo VII –  Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa; 

 

29.20.8. Anexo VIII – Minuta do Contrato; 

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

58 

29.20.9. Anexo IX – Termo de Referência. 

 

29.20.10. Anexo X – Arquivo Digital. 

 

Irupi/ES, 07 de maio de de 2020. 

 

 

Daniel Emerick de Oliveira 

Presidente da CPL/Pregoeiro 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000398/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2020 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar serviços de 

Transporte Escolar, com veículos apropriados, para transportar os estudantes 

da Rede Estadual de Ensino, residentes em áreas Rurais e Urbana do 

Município de Irupi, ES, de acordo com Calendário Escolar, no total de 205 

(duzentos e cinco) dias letivos, com quilometragens e rotas pré-

estabelecidos, conforme Anexo I – Rotas/Linhas e Quilometragem, Termo de 

Referência, Plano de Trabalho e Planilha Estimativa de Preços, que fazem parte 

integrante do presente processo, para fins de instrução. 

 

01 – PARA FINS DESTE EDITAL CONSIDERA-SE: 

A) Kombi/Similar – Cap. De 01 À 10 Passageiros; 

B) Van/Similar – Cap. De 11 À 20 Passageiros; 

C) Micro Ônibus – Cap. De 21 À 30 Passageiros; 

D) Ônibus – Cap. Acima De 30 Passageiros. 

 

LOTE 01 - RELAÇÃO DE LINHAS E VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

ESTADUAL 2020 

 

RELAÇÃO DE LINHAS/ROTAS, CÓDIGO DAS ROTAS, CAPACIDADE DOS VEÍCULOS, TOTAL DE 

QUILOMETROS, PREÇO UNITÁRIO POR KM E VALOR TOTAL  

Item 
Código 
Rota 

Nome da Rota 
Capacidade 

Veículo 
KM/rodado R$/km Valor Total 

1 1000 
FIGUEIRA X 
PEDREIRA X IRUPI 

44 
passageiros 

7.687,50 
R$ 

8,77 
R$ 67.419,38 
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2 20172652004 
CORREGO BOA 
ESPERANÇA X SANTA 
CRUZ X IRUPI 

44 
passageiros 

5.555,50 
R$ 

7,13 
R$ 39.610,72 

3 20172652005 
AGUA POTAVEL X 
SANTA CRUZ X IRUPI 

44 
passageiros 

4.624,80 
R$ 

7,13 
R$ 32.974,82 

4 20172652006 
CORREGO BRAUNA X 
IRUPI 

15 
passageiros 

5.863,00 
R$ 

10,53 
R$ 61.737,39 

5 20172652007 
CORREGO CAETE X 
IRUPI 

15 
passageiros 

9.389,00 
R$ 

5,13 
R$ 48.165,57 

6 20182652041 
AVENTUREIRO X S. 
QUIRINO X IRUPI 

15 
passageiros 

5.965,50 
R$ 

5,13 
R$ 30.603,02 

7 20172652008 

CORREGO DO 
RECREIO X IRUPI X 
BURRO FLOUXO X 
SAO JOSE X IRUPI 

15 
passageiros 

10.988,00 
R$ 

6,31 
R$ 69.334,28 

8 20172652036 
SANTA CLARA  X 
CORREGO DO MAFRA 
X  IRUPI 

15 
passageiros 

3.591,60 
R$ 

7,11 
R$ 25.536,28 

9 20172652010 
CORREGO DO LAJE X 
VEREDINO X IRUPI 

15 
passageiros 

6.109,00 
R$ 

7,11 
R$ 43.434,99 

10 20172652002 
BARRA DO RECREIO X 
IRUPI 

15 
passageiros 

12.874,00 
R$ 

4,83 
R$ 62.181,42 

11 20172652011 
BARRA DO RECREIO X 
IRUPI 

15 
passageiros 

2.562,50 
R$ 

4,83 
R$ 12.376,88 

12 20172652013 
PEDRA ROXA X 
CORREGO DO LAGE X 
IRUPI 

23 
passageiros 

4.034,40 
R$ 

7,05 
R$ 28.442,52 
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13 20172652013 
LAJE X FAZENDA 
TEEIRO X IRUPI 

23 
passageiros 

6.847,00 
R$ 

7,05 
R$ 48.271,35 

14 20172652014 
BARRA DO RECREIO X 
IRUPI 

15 
passageiros 

5.391,50 
R$ 

5,79 
R$ 31.216,79 

15 20172652014 
BARRA DO RECREIO X 

IRUPI 

15 

passageiros 
6.986,40 

R$ 

5,79 
R$ 40.451,26 

16 20172652018 SAO JOSE X IRUPI 
15 

passageiros 
3.886,80 

R$ 
6,12 

R$ 23.787,22 

17 20172652015 
RONCADOR X SAO 
JOSE X IRUPI 

15 
passageiros 

7.769,50 
R$ 

6,12 
R$ 47.549,34 

18 20172652016 
SANTA CLARA DO 

URBANO X IRUPI 

15 

passageiros 
6.437,00 

R$ 

6,42 
R$ 41.325,54 

19 20172652016 
SANTA CLARA DO 
URBANO X IRUPI 

15 
passageiros 

4.756,00 
R$ 

6,42 
R$ 30.533,52 

20 20172652017 
AVENTUREIRO X S. 

QUIRINO X IRUPI 

15 

passageiros 
9.614,50 

R$ 

6,24 
R$ 59.994,48 

21 20172652017 
SANTA CLARA DOS 
PILOES X IRUPI 

15 
passageiros 

1.943,40 
R$ 

6,24 
R$ 12.126,82 

22 20172652019 
SANTA ROSA X ALTO 
TRINDADE X IRUPI 

44 
passageiros 

4.407,50 
R$ 

8,40 
R$ 37.023,00 

23 20172652019 
SANTA ROSA X ALTO 
TRINDADE X IRUPI 

44 
passageiros 

4.723,20 
R$ 

8,40 
R$ 39.674,88 

24 20172652021 
SANTO ANTONIO X 
CORREGO FUNDO X 

IRUPI 

23 
passageiros 

9.307,00 
R$ 

7,83 
R$ 72.873,81 

25 20172652043 
TAQUARA PRETA X 
IRUPI 

15 
passageiros 

2.779,80 
R$ 

7,04 
R$ 19.569,79 

26 20172652022 
SIRIQUITI  X BOM 
DESTINO X IRUPI 

15 
passageiros 

7.011,00 
R$ 

7,04 
R$ 49.357,44 

27 20172652044 
TAQUARA PRETA X 
IRUPI 

44 
passageiros 

5.125,00 
R$ 

12,81 
R$ 65.651,25 

28 20182652040 
DONA PALMIRA X 
CONEXAO X TRONCO 

20172652005 

08 
passageiros 

1.008,60 
R$ 

19,11 
R$ 19.274,35 
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29 20182652040 
DONA PALMIRA X 
CONEXAO X TRONCO 
20172652004 

08 
passageiros 

1.681,00 
R$ 

19,11 
R$ 32.123,91 

30 100 APAE 
08 

passageiros 
1.820,40 

R$ 

14,63 
R$ 26.632,45 

31 700 APAE 
08 

passageiros 
2.755,20 

R$ 
14,63 

R$ 40.308,58 

32 600 APAE 
08 

passageiros 
2.115,60 

R$ 

15,39 
R$ 32.559,08 

33 200 APAE 
08 

passageiros 
1.295,60 

R$ 
15,39 

R$ 19.939,28 

34 300 APAE 
08 

passageiros 
688,80 

R$ 
12,98 

R$ 8.940,62 

35 400 APAE 
08 

passageiros 
1.426,80 

R$ 
12,98 

R$ 18.519,86 

36 500 APAE 
08 

passageiros 
1.984,40 

R$ 
12,98 

R$ 25.757,51 

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS 
R$ 

1.365.279,40 

 

Valor Global: R$ 1.365.279,40 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, 

duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000398/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2020 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar serviços de 

Transporte Escolar, com veículos apropriados, para transportar os estudantes 

da Rede Estadual de Ensino, residentes em áreas Rurais e Urbana do 

Município de Irupi, ES, de acordo com Calendário Escolar, no total de 205 

(duzentos e cinco) dias letivos, com quilometragens e rotas pré-

estabelecidos, conforme Anexo I – Rotas/Linhas e Quilometragem, Termo de 

Referência, Plano de Trabalho e Planilha Estimativa de Preços, que fazem parte 

integrante do presente processo, para fins de instrução. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 

Nome Fantasia: ______________________Razão Social: __________________ 

CNPJ:___________________Endereço:______________Bairro:______________                

Cidade: __________________CEP: _________________ 

Telefone: ________________ Fax: ____________________ 

Banco: __________________ Nº Conta: ________________ 

Nº Agência: ______________ Nome da Agência: __________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Representante Legal: ______________________________________ 

CPF: ______________________ RG: _________________________ 

 

LOTE 01 - RELAÇÃO DE LINHAS E VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

ESTADUAL 2020 

 

RELAÇÃO DE LINHAS/ROTAS, CÓDIGO DAS ROTAS, CAPACIDADE DOS VEÍCULOS, TOTAL DE 

QUILOMETROS, PREÇO UNITÁRIO POR KM E VALOR TOTAL  
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Item 
Código 
Rota 

Nome da Rota 
Capacidade 

Veículo 
KM/rodado 

Valor 
R$/km 

Valor 
Total 

1 1000 
FIGUEIRA X 
PEDREIRA X IRUPI 

44 
passageiros 

7.687,50   

2 20172652004 
CORREGO BOA 
ESPERANÇA X SANTA 

CRUZ X IRUPI 

44 

passageiros 
5.555,50   

3 20172652005 
AGUA POTAVEL X 

SANTA CRUZ X IRUPI 

44 

passageiros 
4.624,80   

4 20172652006 
CORREGO BRAUNA X 
IRUPI 

15 
passageiros 

5.863,00   

5 20172652007 
CORREGO CAETE X 

IRUPI 

15 

passageiros 
9.389,00   

6 20182652041 
AVENTUREIRO X S. 

QUIRINO X IRUPI 

15 

passageiros 
5.965,50   

7 20172652008 

CORREGO DO 
RECREIO X IRUPI X 
BURRO FLOUXO X 
SAO JOSE X IRUPI 

15 
passageiros 

10.988,00   

8 20172652036 
SANTA CLARA  X 
CORREGO DO MAFRA 
X  IRUPI 

15 
passageiros 

3.591,60   

9 20172652010 
CORREGO DO LAJE X 

VEREDINO X IRUPI 

15 

passageiros 
6.109,00   

10 20172652002 
BARRA DO RECREIO X 
IRUPI 

15 
passageiros 

12.874,00   
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11 20172652011 
BARRA DO RECREIO X 

IRUPI 

15 

passageiros 
2.562,50   

12 20172652013 
PEDRA ROXA X 
CORREGO DO LAGE X 
IRUPI 

23 
passageiros 

4.034,40   

13 20172652013 
LAJE X FAZENDA 
TEEIRO X IRUPI 

23 
passageiros 

6.847,00   

14 20172652014 
BARRA DO RECREIO X 
IRUPI 

15 
passageiros 

5.391,50   

15 20172652014 
BARRA DO RECREIO X 
IRUPI 

15 
passageiros 

6.986,40   

16 20172652018 SAO JOSE X IRUPI 
15 

passageiros 
3.886,80   

17 20172652015 
RONCADOR X SAO 
JOSE X IRUPI 

15 
passageiros 

7.769,50   

18 20172652016 
SANTA CLARA DO 
URBANO X IRUPI 

15 
passageiros 

6.437,00   

19 20172652016 
SANTA CLARA DO 
URBANO X IRUPI 

15 
passageiros 

4.756,00   

20 20172652017 
AVENTUREIRO X S. 
QUIRINO X IRUPI 

15 
passageiros 

9.614,50   

21 20172652017 
SANTA CLARA DOS 

PILOES X IRUPI 

15 

passageiros 
1.943,40   

22 20172652019 
SANTA ROSA X ALTO 
TRINDADE X IRUPI 

44 
passageiros 

4.407,50   

23 20172652019 
SANTA ROSA X ALTO 
TRINDADE X IRUPI 

44 
passageiros 

4.723,20   

24 20172652021 
SANTO ANTONIO X 
CORREGO FUNDO X 
IRUPI 

23 
passageiros 

9.307,00   

25 20172652043 
TAQUARA PRETA X 
IRUPI 

15 
passageiros 

2.779,80   
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26 20172652022 
SIRIQUITI  X BOM 
DESTINO X IRUPI 

15 
passageiros 

7.011,00   

27 20172652044 
TAQUARA PRETA X 
IRUPI 

44 
passageiros 

5.125,00   

28 20182652040 
DONA PALMIRA X 
CONEXAO X TRONCO 

20172652005 

08 
passageiros 

1.008,60   

29 20182652040 
DONA PALMIRA X 
CONEXAO X TRONCO 
20172652004 

08 
passageiros 

1.681,00   

30 100 APAE 
08 

passageiros 
1.820,40   

31 700 APAE 
08 

passageiros 
2.755,20   

32 600 APAE 
08 

passageiros 
2.115,60   

33 200 APAE 
08 

passageiros 
1.295,60   

34 300 APAE 
08 

passageiros 
688,80   

35 400 APAE 
08 

passageiros 
1.426,80   

36 500 APAE 
08 

passageiros 
1.984,40   

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS R$  

 

Valor total: 

 

Declarações:  

 

A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 

 

 Submete-se a todas as condições do edital de pregão presencial nº 020/2020 e 

seus respectivos anexos; 

 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 

 A entrega será conforme especificado no edital de convocação; 

 

     A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. 
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______________, _____ de _____________ de 2020. 

 

 

Carimbo CNPJ/MF- 

Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa _______________,  inscrita no CNPJ ou CPF sob o  

n°________________________ , com sede  (endereço completo da sede da empresa 

ou do licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos os requisitos 

habilitatórios no Pregão Presencial n° 020/2020 do Município de Irupi - ES, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 

 

 

 

____________, ______ de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (assinatura) 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000398/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

  

 

...................................................., inscrito no CNPJ n° 

.............................., por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr 

(a).............................., portador (a) da Carteira de Identidade n° 

.............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para fins do 

dispostos no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de junho de 1993, acrescido Pela Lei n° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz (  ). 

 

 

 

___________________, ____de ________ de 2020. 

 

 

 

(Representante Legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000398/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020 

 

CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº 

____________, com sede à _______________, nº ___, Bairro ________, cidade 

__________, neste ato representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia 

e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao Município de 

Irupi – ES, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante no 

Processo Licitatório Nº. 000398/2020, na Modalidade Pregão Presencial nº. 020/2020, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

 

______________, ___ de _________ de 2020. 

 

(Reconhecer firma) 

 

 

* Este documento deverá ser apresentado à Pregoeiro no momento do 

Credenciamento, acompanhado do ato constitutivo e documento de 

identidade. 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000398/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020 

 

CREDENCIAMENTO 

 

SUBSTABELECIMENTO 

 

O(A) Sr(a). ____________(nome do(a) representante da 

proponente)__________, CPF nº ____________, com endereço residencial 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, substabelece a 

pessoa do(a) Sr(a). ___________________, CPF nº ____________, com endereço 

residencial _______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, a quem 

confere amplo poderes para, junto ao Município de Irupi – ES, praticar os atos 

necessários com vistas à participação da empresa __________________________ no 

Processo Licitatório Nº. 000398/2020, na Modalidade Pregão Presencial nº. 020/2020, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

______________, ___ de _________ de 2020. 

 

(Reconhecer firma) 

 

 

* Este documento somente será preenchido nos casos especiais elencados 

neste edital (cláusula 4.2.2) e deverá ser apresentado à Pregoeiro no 

momento do Credenciamento, acompanhado do ato constitutivo e documento 

de identidade. 
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ANEXO VII 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000398/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

A Empresa _________________________ CNPJ nº. 

____________________, Telefone/Fax: (  )____________, por intermédio de seu 

representante legal _____________________________________, DECLARA, para os 

fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei 

Complementar n. 147/14, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos 

da legislação vigente. 

 

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma 

infraconstitucional acima mencionada. 

 

 

____________________, ___ de _________________ de 2020. 

 

 

 

__________________________________________________ 

SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA 

 

 

__________________________________________________ 

CONTADOR DA EMPRESA (ASSINAR E BATER O CARIMBO) 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000398/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  020/2020 

CONTRATO Nº. __/2020 

 

 

Pelo presente Instrumento, o Município de Irupi - ES, devidamente inscrito 

no CNPJ sob o nº. 36.403.954/0001-92, com sede na Rua Jalmas Gomes de Freitas 

n°. 151, Centro, nesta cidade de Irupi, Espírito Santo, CEP: 29.398-000 neste ato 

representado pelo Prefeito Edmilson Meireles de Oliveira, brasileiro, incrito no CPF sob 

o nº. 813.296.287-72 e RG n. 747.346 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua João 

Costa, n. 260, Bairro Centro, na cidade de Irupi/ES, CEP 29.398-000, CEP 29.398-

000, adiante denominado simplesmente Contratante, e a empresa 

________________, estabelecida na Rua _____________________________, na 

cidade de ________________, Estado de ____________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

__________________ representada neste ato por __________________________, 

inscrito no CPF sob o nº. __________________ e RG ___________________, 

residente e domiciliado na Rua ____________, nº._____, cidade de ______________ 

Estado de _________, daqui por diante denominada simplesmente Contratada, com 

base no Processo de Licitação nº. 000398/2020, Pregão Presencial nº. 020/2020 e de 

conformidade com a Lei 10.520/02, Lei n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 

8.883 de 08.06.94, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto deste instrumento é a Contratação 

de empresa especializada para executar serviços de Transporte Escolar, com 

veículos apropriados, para transportar os estudantes da Rede Estadual de 

Ensino, residentes em áreas Rurais e Urbana do Município de Irupi, ES, de 

acordo com Calendário Escolar, no total de 205 (duzentos e cinco) dias 

letivos, com quilometragens e rotas pré-estabelecidos, conforme Anexo I – 
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Rotas/Linhas e Quilometragem, Termo de Referência, Plano de Trabalho e Planilha 

Estimativa de Preços, que fazem parte integrante do presente processo, para fins de 

instrução. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

 

2.1. O Valor global do presente Contrato é de  R$ ___________ 

(_______________________). 

 

2.2. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Irupi, ES, em até 90 

(noventa) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente 

atestada e ainda com todas os documentos comprobatórios de Aferição dos Serviços 

Prestados, mediante Ordem Bancária e/ou transferência bancária em conta corrente 

indicada pela contratada.  

 

2.3. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel 

timbrado da empresa informando o Banco, número da agência e o número da Conta a 

ser depositado o pagamento, e, não será aceito, em nenhuma hipótese, a emissão de 

boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais.  

 

2.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação.   

 

2.5. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, não se 

admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJ’s.  

 

2.6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a 

apresentação dos seguintes documentos:  

 

 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Quanto a Dívida ativa da 

União e Seguridade Social (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da 

Fazenda Nacional);  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

75 

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual;  

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal;  

 Certidão negativa de débitos com Fazenda Municipal de Irupi, ES; 

 Certificado de Regularidade do FGTS;  

 Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 

correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 

Administração;  

 Cópia da Folha de Pagamento (mês em referência) e dos comprovantes de 

recolhimento do INSS e FGTS em nome dos empregados (motoristas e monitores 

escolares), quando for o caso.  

 

2.7. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 

FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das 

sanções cabíveis.  

 

2.8. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual;  

 

2.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 

inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 

responsabilidade.  

 

2.10. A contratante poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições 

sobre todos os pagamentos à contratada.  

 

2.11. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o 

valor constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer 

atualização monetária até o efetivo pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

3.1. Os serviços serão prestados no território do Município de Irupi/ES, conforme 

rotas/linhas, quilometragens e horários especificados no Anexo I e de acordo com as 

disposições contidas neste Termo de Referência, Edital de Licitação.  
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CLÁUSULA QUARTA - FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O objeto do contrato oriundo da licitação será a prestação de serviço continuo de 

transporte escolar de alunos durante os dias letivos, conforme calendário escolar 

2020, nos dias, itinerários e locais estipulados no anexo de descrição de linhas/rotas;  

 

4.2. O contratado deverá prestar serviços, quando convocado, em horários especiais, 

feriados e festividades cívicas de acordo com o calendário escolar; 

 

4.3. A solicitação de contratação de serviço de transporte escolar, os itinerários, 

pontos e quilometragens estão definidos no Anexo I e Mapas das Rotas;  

 

4.4.  O responsável pelo serviço de transporte escolar (contratada) deverá estar apto 

a receber queixas de pais, alunos e munícipes, ficando incumbido de buscar as 

soluções cabíveis e de manter a Secretaria Municipal de Educação e a Controladoria 

Geral do Município informado sobre o assunto;  

 

4.5. Além da fiscalização do contrato, os Diretores das Escolas Estaduais e 

Municipais irão auxiliar nas fiscalizações dos serviços contratados, 

acompanhando regularmente a prestação do serviço e atestando, através de 

formulário próprio, o transporte e as responsabilidades dos contratados; 

 

4.6. Em caso de ocorrências, estas serão informadas ao responsável pelo serviço de 

transporte escolar e no relatório mensal, sendo que a Secretaria Municipal de 

Educação ou Diretoria de transporte escolar o único responsável pela emissão do BO 

(Boletim de Ocorrências), com base nos dados relatados;  

 

4.7.  O fiscal do contrato de transporte escolar designado pela Secretaria Municipal de 

Educação deverá acompanhar a prestação do serviço de transporte, enviando, 

mensalmente, um relatório a Secretária Municipal até o penúltimo dia útil do mês da 

prestação do serviço;  

 

4.8. Só poderão embarcar nos ônibus os alunos que estiverem uniformizados ou 

identificados;  
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4.9. Poderão embarcar e acompanhar o serviço de transporte escolar os membros do 

Conselho de Acompanhamento do FUNDEB e demais pessoas credenciadas pela 

Secretaria Municipal de Educação, para exercer função de fiscalização.  

 

4.10. O Público a ser atendido com o Transporte de Escolares, são os alunos da rede 

pública, prioritariamente, os residentes no meio rural. 

 

4.11. Fica expressamente proibido o transporte de pessoas que não que não sejam 

estudantes ou mesmo alunos que não estejam em horário escolar, denominados 

“caronas”, ficando o contratado responsável, caso seja descumprindo a 

determinação. 

 

4.12. Os veículos contratados deverão estar estacionados em frente às Escolas 

Municipais e/ou Estaduais, 20 (vinte) minutos antes do término de cada turno. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

5.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão 

por conta das seguintes dotações:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

Órgão 070 – Secretaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária 001 – Fundo Municipal de Educação 

Projeto Atividade 0700011236200292.086 – Manutenção do 

Transp. Escolar – SEDU 

Elemento Despesa 3.390390000 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 

Ficha 0179 

Fonte Recursos 1111 e 1190. 

 

CLAUSULA SEXTA – DO REAJUSTE – Os preços contratados e constantes da 

proposta de preço serão irreajustáveis, podendo ser reajustados de acordo com o 
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praticado no mercado, através de ato do Executivo Municipal e dentro das condições 

da alínea d, Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.  

    

CLÁUSULA SETIMA – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

7.1. Pela prestação dos serviços objeto da futura licitação, a contratante efetuará o 

pagamento à contratada, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada 

por servidor, não sendo o ordenador de despesas. 

 

7.2. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Irupi, ES, em até 90 

(noventa) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente 

atestada e ainda com todas os documentos comprobatórios de Aferição dos Serviços 

Prestados, mediante Ordem Bancária e/ou transferência bancária em conta corrente 

indicada pela contratada.  

 

7.3. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel 

timbrado da empresa informando o Banco, número da agência e o número da Conta a 

ser depositado o pagamento, e, não será aceito, em nenhuma hipótese, a emissão de 

boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais.  

 

7.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação.   

 

7.5. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, não se 

admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJ’s.  

 

7.6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a 

apresentação dos seguintes documentos:  

 

 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Quanto a Dívida ativa da 

União e Seguridade Social (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da 

Fazenda Nacional);  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

79 

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual;  

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal;  

 Certidão negativa de débitos com Fazenda Municipal de Irupi, ES; 

 Certificado de Regularidade do FGTS;  

 Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 

correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 

Administração;  

 Cópia da Folha de Pagamento (mês em referência) e dos comprovantes de 

recolhimento do INSS e FGTS em nome dos empregados (motoristas e monitores 

escolares), quando for o caso.  

 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 

FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das 

sanções cabíveis.  

 Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual;  

 

7.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 

inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 

responsabilidade.  

 

7.8. A contratante poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições 

sobre todos os pagamentos à contratada.  

 

7.9. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o 

valor constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer 

atualização monetária até o efetivo pagamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Se durante o prazo de 

vigência do presente contrato houver necessidade eventual de acréscimos ou 

supressões no objeto, fica a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições da 

proposta da licitação os acréscimos até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do 

valor de contrato, mediante Termo Aditivo Contratual, de acordo com o que preceitua 

o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NOVA – DO PRAZO CONTRATUAL E DE INICIO DOS SERVIÇOS 

9.1. O Contrato Administrativo vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme determina o inciso II do art. 

57 da Lei 8.666/93, haja vista a natureza contínua de seu objeto conforme 

parecer/consulta TCES nº 018/2015. 

 

9.2. Firmado o contrato os serviços a serem prestados deverão ser iniciados em até 

02 (dois) dias úteis, após a emissão da Ordem de Início dos Serviços ou da 

nota de empenho; 

 

9.3. A empresa que não cumprir os prazos acima estipulados estará sujeita às 

sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, 

independente de transcrição; 

 

9.4. A Ordem de Início dos Serviços será emitida ou autorizada pelo Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Administração ou de Educação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da 

Contratada: 

 

 A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

 

 Atender prontamente a quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao 

objeto;  

 

 Cumprir fielmente as condições e prazos de execução dos serviços estabelecidos;  

 

 Não transferir serviços a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;  

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

81 

 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio do Município de Irupi ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão 

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ônus decorrente;  

 

 Manter, durante o período de vigência deste contrato, todas as condições que 

ensejaram a contratação, particularmente no que tange à Habilitação Jurídica, 

Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica e Financeira e o disposto no Termo de 

Referência;  

 

 Para fiel cumprimento do objeto da licitação, a Contratada se obriga a fornecer todo 

recurso humano necessário à realização dos serviços, bem como fornecer todos os 

materiais e veículos necessários à execução dos mesmos, conforme especificações 

definidas, não os deixando faltar por qualquer infortúnio;  

 

 Cumprir as posturas Municipais e as disposições legais Estaduais e Federais que 

interfiram na execução deste contrato;  

 

 Manter na direção dos serviços representante ou preposto capacitado e idôneo que 

a represente integralmente em todos os seus atos;  

 

 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

prevista no art. 77, da Lei Federal nº. 8.666/93;  

 

 Colocar o veículo à disposição exclusiva deste Município, em função das 

necessidades por ele estabelecidas, em termos de dias e horários. Portanto, o 

atendimento deverá ser exclusivo para o transporte de estudantes das Redes Estadual 

e Municipal, FICANDO TERMINANTEMENTE PROIBIDO CARONA;  

 

 Manter e cumprir fielmente as exigências do Código de Trânsito Brasileiro no que se 

refere aos veículos escolares, principalmente as abaixo relacionadas:  

 

 O automóvel deve ser registrado como veículo de passageiros e ser inspecionado 

pelo DETRAN/ES a cada início do semestre para verificação dos equipamentos 

obrigatórios de segurança;  
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 Deve ter uma autorização especial expedida pela Divisão de Fiscalização de 

Veículos e Condutores do DETRAN/ES;  

 

 O veículo destinado ao transporte escolar deverá seguir todos os requisitos para 

credenciamento, como a identificação visual, com a faixa lateral com a inscrição 

"ESCOLAR", observação “transporte escolar” inserida no registro do veículo, 

equipamentos de segurança e credenciamento junto ao Detran-ES;  

 

 É proibido transportar número de estudantes acima da capacidade estabelecida 

pelo fabricante;  

 

 Todos os alunos devem usar cinto se segurança;  

 

 Os veículos devem possuir seguro de passageiros para usuários do serviço de 

transporte e para terceiros;  

 

 Todo veículo usado no transporte escolar deve ter um registrador de velocidade 

(chamado cronotacógrafo com data de validade vigente para o dia da contratação);  

 A velocidade do veículo não pode ultrapassar o limite estabelecido para a rodovia 

ou estrada (asfaltada ou não).  

 

 Deverá ser observado se existem legislações Municipais ou Estaduais 

complementares e obedecer às exigências dessas legislações no que se refere à 

segurança para o transporte escolar.  

 

 O transporte de escolares é uma atividade de extrema responsabilidade. Para que o 

condutor garanta a segurança dele, dos passageiros e das outras pessoas, é preciso 

manter o veículo em perfeito estado de conservação, podendo, para tanto, o município 

realizar fiscalização periódica para verificar se o veículo está funcionando 

corretamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São 

obrigações da Contratante: 

 

 Atestar a nota fiscal correspondente ao mês de execução dos serviços prestados, 

por intermédio do setor competente;  
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 Efetuar o pagamento do objeto deste contrato, mediante nota fiscal devidamente 

atestada e conferida pelo Setor Competente;  

 

 Garantir acesso à Contratada às dependências do Contratante para cumprimento de 

suas respectivas obrigações; 

 

 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, Edital, Termo de Referência e os termos de sua 

proposta; 

 

 Manter equipamentos e instrumentos que permitam o cumprimento das tarefas da 

Contratada;  

 

 Disponibilizar Servidores qualificados para atendimento das necessidades da 

Contratada, quando solicitado, com a finalidade de esclarecer quaisquer dúvidas 

referente ao objeto do certame; 

 

 Fornecer à Contratada todas as informações que esta necessitar para viabilizar a 

execução dos serviços, inclusive a relação atualizada dos funcionários das Escolas, 

Diretores e Fiscal responsáveis por fiscalizar o contrato;  

 

 Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido no termo de Contrato;  

 

Prestar à Contratada informação que eventualmente venham a ser solicitadas. 

 

 Providenciar todas as anotações em registro próprio, por intermédio da fiscalização, 

de todas as ocorrências que porventura acontecer no decorrer do contrato, 

comunicando-se sempre a Autoridade Superior ou a Secretária Municipal de Educação.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS APLICAÇÃO DAS SANÇÕES E 

PENALIDADES 
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12.1. A empresa que não cumprir, na íntegra, a regularidade na prestação dos 

serviços ou os preceitos estatuídos no Termo de Referência, no Edital ou nas leis 

regulamentares dos contratos administrativos e Transporte Escolar, estará sujeita as 

sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, 

independentemente, de transcrição. 

 

12.2. Nos termos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de 

atraso injustificado na prestação do serviço, até o limite de 10% (dez por cento) do 

valor empenhado.  

 

12.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:  

 

 Advertência;  

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

12.4. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  

 

12.5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

Administração no sentido da aplicação da pena.   
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12.6. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias 

em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

caso, cobrado judicialmente.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: O presente 

contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, bem como pelo 

contratante, administrativamente, nas hipóteses previstas no artigo 78, inciso I a XII 

da Lei nº 8.666/93, bem que caiba ao contratado direito a qualquer indenização, sem 

prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E 

GESTOR DE CONTRATO 

 

14.1. Fica desde já indicado o Sr. André Luis dos Santos Leite, servidor público desta 

municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de 

fiscal de contrato no presente processo, bem como a Sra. Rosinei Teodoro de Almeida, 

servidora pública desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação 

para ocupar o cargo de gestora de contrato no presente processo. Ambos ficam desde 

já cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este Município, devendo 

agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre se pautando pela moralidade e 

transparência em suas ações, devendo sempre que ocorrer irregularidades na 

execução do presente objeto por parte da empresa licitante vencedora informar a 

Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as medidas cabíveis para 

sanar tal irregularidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. Os Serviços serão recebidos provisoriamente, no ato do Atestado de Exercício 

de Serviços Prestados, para efeito de posterior verificação da conformidade dos seus 

componentes e as especificações; 
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15.2. Após recebimento provisório, os serviços serão recebidos definitivamente, 

mediante a verificação da sua consequente aceitação, por intermédio de Termo 

Definitivo de Recebimento, assinado pelas partes ou Atesto da Nota Fiscal pelo 

servidor responsável pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

 
16.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 

poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. O presente Contrato será publicado, em resumo, no Mural desta Prefeitura, e na 

Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei 

nº 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

18.1 - Aos casos omissos neste Contrato serão aplicadas as disposições da Lei Federal 

nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores e demais legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO: 

 

19.1 As partes contratantes elegem o Foro da comarca da contratante, como sendo o 

competente para qualquer demanda que se verse sobre o presente Contrato, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais especial que seja. E por 

estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias igual teor 

e forma, e para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes contratantes e duas 

testemunhas abaixo indicadas. 

 

Irupi- ES, ____de______________ de 2020. 
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EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

Representante Legal 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME:                                                              CPF: 

NOME:                                                              CPF: 
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ANEXO IX 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

 

 

1- OBJETIVO 

 

O Termo de Referência visa elucidar e direcionar as metodologias 

eficazes para a Comissão Permanente de Licitação e/ou Pregoeiro Oficial, para 

elaborar o ato convocatório e a formalização do processo administrativo de licitação. 

Através do Termo de Referência, os requisitantes proporcionam 

propostas basilares sobre os processos administrativos mais comuns nas licitações 

públicas municipais. O acolhimento aos requisitos instituídos no Termo de Referência 

impedirá equívocos nas compras, serviços e contratações futuras, bem como a 

submissão aos ditames da Lei nº. 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 123/2006 e 

demais legislações vigentes. 

Este apontamento tem como escopo direcionar o posicionamento da CPL 

e/ou Pregoeiro Oficial sobre assuntos relacionados com as formalizações e controles 

dos procedimentos, certificando ao requisitante a eficácia da sua pretensão. O Termo 

de Referência reporta as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que disciplinam o 

processo protocolar de licitações públicas, combinado com a Lei Complementar nº. 

101, de 04 de maio de2000. 

As propostas e promoções insertas do Termo de Referência são de 

responsabilidades do requisitante. Por conseguinte, o não acatamento por parte da 

CPL ou do Pregoeiro Oficial na preparação do Ato Convocatório, poderá não atender 

plenamente o objeto pretendido. 

Nesse ínterim, o Termo de Referência deverá fazer parte do processo 

licitatório e estar à disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de 

Referência define, detalha e justifica a aquisição de forma concisa, bem como os 

critérios para concordância da prestação dos serviços, a composição de custos, as 
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obrigações do contratado, os métodos de fiscalização, prazo de execução do contrato, 

penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL ou Pregoeiro Oficial. 

Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas 

informações, devendo, para tanto, integrar o Edital ou estar à disposição do licitante 

para consulta. 

 

2- OBJETO 

 

O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada para executar serviços de Transporte Escolar, com 

veículos apropriados, para transportar os estudantes da Rede Estadual de 

Ensino, residentes em áreas Rurais e Urbana do Município de Irupi, ES, de 

acordo com Calendário Escolar, no total de 205 (duzentos e cinco) dias 

letivos, com quilometragens e rotas pré-estabelecidos, conforme Anexo I – 

Rotas/Linhas e Quilometragem, Termo de Referência, Plano de Trabalho e Planilha 

Estimativa de Preços, que fazem parte integrante do presente processo, para fins de 

instrução. 

 

3- JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a necessidade de se realizar licitação para contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de transporte Escolar, vez que, em 

que pese estar vigente o contrato, houve por parte da SDEU diversas alterações nas 

rotas, em virtude da implantação do TRANSCOLAR RURAL, que impossibilita a 

alteração do contrato vigente, com os acréscimos e supressões no percentual previsto 

no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93,  sendo, todavia, necessário realizar novo 

procedimento licitatório para a referida contratação. 

 

De início, salienta-se que, é direito do educando e dever do Estado o 

referido transporte, para que os alunos da Rede Pública Municipal e Estadual sejam 

transportados para as escolas em segurança, além de estimular a permanência dos 

mesmos no ambiente escolar. 
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Da mesma forma, é cediço que é obrigação do Estado oferecer aos 

alunos ensino de qualidade, destacando-se entre os princípios apontados para o 

desenvolvimento do ensino, a promoção de ações que assegurem a igualdade de 

condições para o acesso e a permanência à escola.  

Sabe-se que o contexto social brasileiro é permeado pela desigualdade e 

pela falta de oportunidades ao exercício de muitos dos direitos fundamentais do 

cidadão. Esta realidade, por vezes, é tão forte que a simples disponibilização do ensino 

público gratuito não é suficiente para assegurar o acesso e a permanência da criança e 

do jovem na escola.  

 

O educando, em especial, o mais carente, possui inúmeras dificuldades 

para manterem-se nas escolas, haja vista a falta de condições financeiras para 

garantir certas necessidades, tais como: alimentação, transporte, vestuário, material 

didático para uso diário, dentre outros. Por essas razões, o simples oferecimento do 

ensino público gratuito, muitas vezes, não é suficiente para permitir o acesso desse 

aluno na escola ou mesmo para assegurar a sua permanência.  

 

Foi pensando nessa realidade que o legislador constituinte atrelou ao 

dever de oferecer a educação e outras obrigações que podemos chama-las de 

"acessórias", mas que, na verdade, complementam o direito ao ensino público e por 

meio das quais se possibilita o acesso e a permanência do educando no ambiente 

escolar.  

 

No artigo 208 da Constituição encontram-se as obrigações do Estado, no 

que tange ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias asseguradas aos 

educandos, cuja finalidade é o efetivo exercício do direito à educação, estando, 

entre estas, o TRANSPORTE ESCOLAR, vejamos:  

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de:  

 

I. ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 

oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria; 
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II. progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

 

III. atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;  

 

IV. educação infantil, em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) 

anos de idade; 

 

V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um;  

 

VI. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando;  

VII. atendimento ao educando, no ensino fundamental, através 

de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde.  

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo; 

§ 2º- O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente.  

(Destacamos)  

 

Conforme se extrai do inciso VII do artigo 208 da CRFB/1988, o 

Estado deverá atender ao educando, no ensino fundamental, além de outros 

programas suplementares, o do Transporte, sob pena de o não oferecimento, ou 

sua ofertar irregular, importar em crime de responsabilidade da autoridade 

competente. 

 

Na mesma linha, a Lei Federal nº 10.709/2003, que alterou a Lei nº 

9.394/96, não deixa margens a dúvidas quanto a responsabilidade do Estado e 

Município na prestação de serviços de transporte escolar, tornando como previsão 

expressa a responsabilidade de cada ente em relação aos alunos matriculados em sua 
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rede de ensino, nos termos do que dispõe o art. 10, inc. VII e art. 11, inc. VI, da 

referida lei, senão vejamos:  

 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:  

(...) 

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 

(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003); 

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:  

(...)  

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003).  

 

Destarte, está delimitada a responsabilidade de cada um dos entes, uma 

vez que, a Lei Federal determina, de forma precisa, a responsabilidade de cada um, 

não cabendo ao Município qualquer obrigação em relação aos alunos da rede estadual 

de ensino, salvo na hipótese de formalmente comprometer-se a assumir tal obrigação.  

 

Nos termos colacionados acima, por sua vez, o mérito da questão, foi 

definitivamente aparado pela disposição, expressamente contida na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei 9.394/96), com dispositivos acrescidos pela Lei 10.709/03.  

 

Em que pese a lei delimitar e definir de forma distinta a 

responsabilidade de Estados e Municípios em relação ao transporte escolar de seus 

alunos, a Lei nº 10.709/03 assegura a possibilidade dos entes celebrarem pactos ou 

ajustes com vistas a promover, em sistema de colaboração, o programa do transporte 

escolar, nos termos insertos no art. 3º, “in verbis”: 

 

 “Art. 3º: Cabe aos Estados articular-se com os respectivos 

Municípios, para prover o disposto nesta Lei da forma que 

melhor atenda aos interesses dos alunos”. 

 

Articulado nesse dispositivo legal e com objetivo de melhor atender aos 

interesses dos alunos, o Governo do Estado do Espírito Santo, através da Lei nº 9.999, 
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de 03 de abril de 2013, institui o Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES, 

no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, com o objetivo de transferir 

recursos financeiros diretamente aos municípios que realizem, nas suas respectivas 

áreas de circunscrição, o transporte escolar de alunos de ensino fundamental, ensino 

médio e educação de jovens e adultos da rede pública estadual, residentes no meio 

rural. 

 

Com a Edição dessa Lei, foi facultado à Secretaria de Estado da 

Educação – SEDU/ES, a possibilidade de transferência de recursos financeiros aos 

municípios com destino ao custeio da oferta de transporte escolar para alunos do 

ensino fundamental, ensino médio e da educação de jovens e adultos da rede escolar 

estadual, residentes em área rural, como garantia de acesso à escola e de 

permanência no processo de escolarização até sua conclusão.  

 

Diante da necessidade de regulamentação, foi editado o Decreto nº 

3277-R, de 09 de abril de 2013, que regulamenta o funcionamento do PETE/ES e a 

Portaria 027R, de 25 de fevereiro de 2019, estabelece normas procedimentos de 

execução, acompanhamento e prestação de contas de recursos financeiros do 

programa. 

 

Nesse interim, importante salientar, que o Município de Irupi, ES, firmou 

convênio com o Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria da 

Educação – SEDU, para realizar concomitantemente com o Município, o Transporte 

Escolar dos Alunos da Rede de Ensino Estadual.  

 

Todavia, o Município de Irupi, ES, não possui todos os veículos 

apropriados para atender a todos os alunos da rede pública municipal e estadual, fato 

que, justifica a contratação de terceiros para complementar o atendimento ao 

transporte dos alunos do nosso município de maneira regular. 

 

Assim sendo, justifica-se a necessidade da contratação de terceiros, 

mediante procedimento licitatório e nos termos da legislação vigente, pois, 

necessitamos de atender todos os alunos da rede básica de educação municipal e 

estadual, com transporte escolar regular e em veículos apropriados, para que todos 
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tenham condições de deslocar de suas comunidades/residências até as Unidades 

Escolares, com segurança e conforto, em busca do conhecimento, pois, ao nosso 

sentir, só com a educação de qualidade teremos um Brasil melhor e mais humano 

para nossas crianças, jovens e adultos. 

 

4 - JUSTIFICATIVA DE NÃO SER REGISTRO DE PREÇOS. 

 

Inicialmente, insta destacar que as especificações do objeto e a 

quantidade dos quilômetros para cada item/rota são aqueles constantes no Anexo I 

deste Termo de Referência. 

Como se trata de serviços que deverão ser prestados durante todo ano 

letivo e que estão pré-estabelecidos em quantidades e itinerários definidos, não 

justifica a realização de procedimento licitatório para registro de preços. 

 

5 - JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI 147/14, QUANTO A 

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

Reza, ainda hoje e após a LC nº 147/14, o art. 49 da LC nº 123/06: 

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar quando: 

 

I – (revogado pela LC 147/14) 

 

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 

sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório; 

 

III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração 

pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado. 
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Cumpre anotar, que no inciso III do artigo suso mencionado reside a 

justificativa para não aplicação da cota de 25% (vinte e cinco por cento) destinada a 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no presente processo licitatório. 

 

E de bom alvitre ressaltar, que o presente liame visa a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pessoas e alunos da 

rede estadual de ensino, cujo fracionamento na cota estipulada em lei certamente 

redundará em maior prejuízo para a Administração Pública Municipal, com o 

consequente acréscimo nos preços finais dos serviços licitados. 

Nesse ponto, é importante anotar que, apesar do período de cortes nos 

gastos públicos implementados pela administração diante do cenário de crise nacional, 

não se furtou este Município em providenciar os serviços de transporte escolar 

necessários a saldar a demanda Municipal, não deixando os munícipes de terem um 

bom atendimento principalmente na área da educação e nem de terem os serviços de 

transportes escolares necessários à sua disposição; porém qualquer acréscimo no 

preço final redundará não somente prejuízo a Administração Pública Municipal, como 

por via de consequência aos munícipes que ficaram sem os serviços licitados, fato este 

inadmissível. 

 

A par do exposto e visando a vantajosidade para a Administração 

Municipal e seus munícipes, outro caminho não resta a não ser a não aplicação da cota 

de 25% (vinte cinco por cento) estipulada em lei, com fundamento no inciso III acima 

colacionado. 

 

6 - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL 

 

Foi tomado como fundamentação legal o disposto nas seguintes 

legislações: 

 

 Lei Federal n° 8.666 de 17 de junho de 1993 e alterações posteriores;  

 Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002; 

 Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores; 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - n° 9.394/96 – LDB e suas 

alterações; 
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 Lei Estadual n° 9.999/2013 – que institui o Programa Estadual Transporte Escolar – 

PETE/ES; 

 Lei Federal nº 9.503//97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e suas 

alterações; 

 Portaria SEDU nº 43-R de 31 de junho de 2016, que estabelece o valor de 

referência do quilômetro rodado para o Programa do Transporte Escolar – PETE/ES; 

 Portaria 027R, de 25 de fevereiro de 2019, estabelece normas procedimentos de 

execução, acompanhamento e prestação de contas de recursos financeiros do 

programa; 

 Decreto nº 3277-R, de 09 de abril de 2013, que regulamenta o funcionamento do 

PETE/ES; 

 Parecer nº 01/2016 – TRANSCOLAR RURAL, emitido pelo Departamento de 

Engenharia de Transportes e Geotécnica da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG; 

  Manual de Licitação e Regularização do Transporte Escolar do Departamento de 

Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES; 

 Instrução de Serviços DETRAN/ES, nº 194 N de 22 de setembro de 2017. 

 

7 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO SUGERIDA 

 

As legislações básicas a ser definida como fundamentações para a 

realização do procedimento licitatório são: Lei n° 10.520/012, Lei Federal nº 8.666/93 

e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores e Lei 

Complementar nº101/00, dentre outras. 

É cediço que a Lei 8.666/93 prevê cinco modalidades de licitação, 

conforme disposto em seu artigo 22, quais sejam: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso e leilão, sendo contidos no dispositivo dos cincos 

primeiros parágrafos, a definição de cada uma dessas modalidades.  

 

Além disso, a Lei n° 10.520/2002 criou a modalidade de Pregão, 

podendo, no entanto, o mesmo ser presencial ou eletrônico, sendo, todavia, 

uma escolha discricionária do administrador, para a que melhor lhe aprouver. 
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Figurando como a mais singular das modalidades licitatórias para 

aquisição de bens e serviços comum, devidamente normatizada pela Lei 

10.520/2002, o Pregão é uma das modalidades mais utilizadas pelos órgãos 

públicos, além de visar dar maior celeridade processual, pois suas exigências são 

menos burocráticas e seu prazo de publicação é um dos menores dentre as outras 

modalidades, além disso, visa ampliar a competitividade do certame, uma vez que os 

concorrentes tem a oportunidade de oferecem lances verbais e sucessivos, dando 

melhores condições a administração de buscar o menor preço. 

 

Em relação aos atos convocatórios, estes deverão ser publicados de 

forma resumida (extrato), contendo, a indicação do local onde os interessados 

poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação. 

 

Da mesma forma, insere que na contagem dos prazos será excluído o 

dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará apenas os dias de expediente 

do órgão licitante, nos termos do art.110 da Lei Federal nº.8.666/93. Só se iniciam e 

vencem os prazos sem dia de expediente no órgão ou na entidade promotora da 

licitação. 

 

Assim sendo, verificando a necessidade da contratação almejada, 

sugerimos seja efetuada, através de regular processo licitatório na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo menor preço, sob a forma de execução indireta, 

com busca da proposta mais vantajosa para o município, valendo ressaltar, 

entretanto, que a vantajosidade propalada, alia-se preço e qualidade dos serviços, 

considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as 

previstas no art. 4º e seus respectivos incisos. 

 

8- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Em consulta ao Setor de Contabilidade do Município, foi informado pelo 

contador que a dotação orçamentária para a referida aquisição é a constante da Lei 

Orçamentária de 2020, tendo as seguintes classificações: 

 

Secretária Municipal de Educação 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

98 

 

Órgão 070 – Secretaria Municipal de Educação 

Unidade 

Orçamentária 

001 – Fundo Municipal de Educação 

Projeto Atividade 0700011236200292.086 – Manutenção do Transp. Escolar – 

SEDU 

Elemento Despesa 3.390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Ficha 0179 

Fonte Recursos 1111 e 1190. 
 

Lado outro, existe previsão de recursos disponíveis para cobertura das 

despesas, que estão consignados nos repasses do Estado de Espírito Santo/Secretaria 

de Estado da Educação – Programa Estadual do Transporte Escolar – PETE/ES, através 

do Convênio firmado e programados na receita e despesas da Lei Orçamentária Anual 

do exercício de 2020. 

 

9 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

Sugere-se que as Propostas de Preços deverão ser elaboradas em 

conformidade comas exigências legais constantes do Anexo I deste Termo de 

Referência, não poderá ultrapassar o preço fixado no Demonstrativo de Rotas 

e Custos, que estabelece o valor de referência do quilômetro rodado para o 

Programa do Transporte Escolar – PETE/ES, sob pena de desclassificação. 

 

A(s) licitante(s) deverão cotar os preços unitários e totais para todas as 

linhas/rotas que compõem o lote e, em caso de apresentarem propostas parciais 

(quantidade inferior) com relação ao lote ou item, serão desclassificadas. 

O Valor estimado da presente contratação é de R$ 1.365.279,40 

(Hum milhão trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais 

e quarenta centavos), para 205 (duzentos e cinco) dias letivos. 

 

As propostas deverão conter o prazo de validade mínima de 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação, sob pena de 

desclassificação. 

 

Da mesma forma, sugerimos que sejam desclassificadas as propostas 

que apresentarem preços superiores aos estipulados para cada item que compõem o 
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lote, bem como com preços manifestamente inexequíveis, com base no inciso II do 

artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

Sugerimos que o critério de julgamento do objeto do presente certame 

deverá ser o “menor preço global do lote”. 

 

As empresas são obrigadas a cotar todas as linhas do lote, porém, na 

mesma ordem descrita no edital de convocação, caso não cote alguma linha que 

compõe o lote, será desclassificada do certame;  

As licitantes deverão declarar que estarão computados no preço 

ofertado, todos os custos inerentes à contratação, dentre eles os encargos sociais, 

impostos, taxas, seguros, licenças, hospedagens, mão de obra, fretes, motorista, 

monitores e outros custos relacionados aos serviços, inclusive garantias. Considerar-

se-á que os preços propostos são completos e suficientes para à completa e correta 

execução dos serviços objeto da presente contratação e, não será aceito nenhuma 

reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob qualquer pretexto. 

 

Fica a critério da Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro Oficial, 

a inserção de outras cláusulas necessárias, inclusive, a possibilidade de apresentação 

da proposta automática. 

 

10– DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

Sugerimos que, para que sejam consideradas habilitadas a contratar 

como Município de Irupi, ES, as empresas interessadas apresentem e comprovem no 

mínimo os Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 

Trabalhista e Qualificação econômico-financeira e Qualificação Técnica, comprovando 

possuir condições de atender ao objeto licitado, de acordo com os arts. 27 a 29 da Lei 

nº 8.666/93, dentre outras, discriminado abaixo: 

 

10.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado 

dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a Diretoria em exercício;  

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente; 

 

e) Cédula de identidade do(s) sócio(s) administrador (es) da empresa. 

 

10.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal e quanto a Dívida Ativa 

da União e regularidade com a seguridade social (INSS); 

 

e)  Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

 

f)  Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante e do 

Município de Irupi, ES; 

 

g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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10.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

 

b) Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): Publicados em 

Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação;  

 

 Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (Ltda): por fotocópia do livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; 

 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 

1.996 Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede do domicílio da licitante ou em 

outro órgão equivalente;  

 

 Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

 

 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registradas no Conselho 

Regional de Contabilidade, comprovando através da Certidão de Regularidade 

Profissional.  
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c) Comprovação de boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das 

seguintes fórmulas, desde que o resultado seja igual ou superior a 1,0:  

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

        PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

SG = _____________ATIVO TOTAL_____________ ____ 

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = _ATIVO CIRCULANTE_ 

        PASSIVO CIRCULANTE 

 

d) Comprovação de capital social mínimo não inferior a 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 

data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 

data através de índices oficiais. 

 

e) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, 

com data não superior a 30 (trinta) dias de sua emissão, quando não for expressa sua 

validade. 

 

10.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

10.4.1 - CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL  

  

a) Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração do 

Espírito Santo – CRA-ES;  

 

b) As licitantes sediadas em local diverso do Espírito Santo, deverá apresentar a 

comprovação do registro secundário, efetuado no CRA-ES;  
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c) Comprovação de aptidão, por meio de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a licitante desempenhou as atividades objeto do certame, pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, nos 

termos do inc. II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;  

 

d) Relação explicita de todos os veículos, condutores e monitores a serem utilizados 

na prestação dos serviços objeto deste certame, contendo, o Itinerário (código da 

rota), Tipo de Veículo, Marca, Modelo, Placa do Veículo, Capacidade de Transporte de 

Passageiros (que deverá atender ao mínimo exigido para cada roteiro), e o Ano de 

Fabricação do Veículo (conforme documentação do veículo); 

 

e) Para fins de comprovação da disponibilidade dos veículos, condutores e 

monitores, as empresas e/o cooperativas deverão apresentar juntamente com a 

relação exigida no item anterior, a seguinte documentação: 

 

e.1) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, com o respectivo 

seguro DPVAT devidamente quitado, referente ao ano em exercício e registrado na 

categoria aluguel, DEVENDO CONSTAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES "TRANSPORTE 

ESCOLAR", para cada veículo relacionado, conforme orientações do Manual de 

Procedimentos Operacionais do DETRAN/ES; 

 

e.2) Termo de Autorização do Veículo para Transporte de Escolares (para cada 

veículo relacionado) expedido pelo DETRAN-ES, dentro do prazo de validade, 

autorizando o transporte de escolares no Estado do Espírito Santo, nos termos do 

art. 136 do CTB e Instrução Normativa do DETRAN/ES; 

 

e.3) Carteira de Condutor de Transporte Escolar, dentro do prazo de validade, de 

cada condutor necessário para a prestação dos serviços, emitido pelo DETRAN/ES; 

 

e.4) Carteira de Acompanhante de Transporte Escolar, dentro do prazo de validade, 

de cada monitor necessário para prestação dos serviços, emitido pelo DETRAN/ES; 
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e.5) Cópia de apólice de seguro total ou contra terceiros de todos os veículos 

referentes às linhas/rotas do lote; 

 

e.6) Comprovação de vínculo do profissional com a demonstração de possuir a 

licitante, em seu quadro permanente, mediante contrato social, registro na carteira 

profissional e/ou ficha ou livro de registro de empregados, onde se identifique os 

campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de 

Registro de Empregados e cópia da carteira de trabalho devidamente assinada, de 

cada Condutor e Monitor de Transporte Escolar vinculado ao(s) veículo(s) indicado(s) 

pela licitante na alínea “a” do item 9.4 deste termo de referência; 

 

e.7) No caso da licitante ser Cooperativa, a comprovação do vínculo profissional, 

deverá ser feita mediante documentação comprobatória do seu quadro de 

cooperados (ficha de matricula dos cooperados, devidamente assinada pelo 

representante legal) e/ou registro na Carteira Profissional e/ou ficha de empregado, 

de cada condutor e Monitor de Transporte Escolar vinculado ao(s) veículo(s) 

indicado(s) pela licitante na alínea “a” do item 9.4 deste termo de referência, nos 

termos da Lei nº 5.764/71; 

e.8) Ainda, no caso da licitante ser cooperativa, deverá apresentar Certificado de 

registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade 

estadual, bem como o Certificado de Regularidade Técnica do 

Cooperativismo do Espírito Santo, que autoriza o seu pleno funcionamento, nos 

termos da Lei nº 5.764/71; 

10.4.2 - CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

  

a) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado de Responsabilidade 

Técnica na execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, 

devidamente registrado ou visando no CRA – ES.  

  

b) O referido profissional poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o 

quadro permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou de prestador 
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de serviços, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a licitante, 

até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de 

trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de 

registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

 

10.5) Será permitido a subcontratação de 20% (vinte por cento) dos 

serviços objeto da contratação, nos termos do art. 72 da Lei Federal nº 

8.666/93, e caso a(s) licitante(s) optem pela subcontratação nos 

percentuais admitidos pela administração, poderá comprovar os 

documentos descritos no item 10.4.1 em nome da subcontratada, devendo 

ainda, apresentar o contrato de subcontratação, e, os demais veículos 

deverão ser de propriedade da própria contratada. 

 

10.6) Justifica-se as exigências de qualificação técnica acima, em virtude de 

proteger o interesse público e a continuidade dos serviços, haja vista que o 

transporte escolar encontra-se em pleno andamento e não existir tempo 

hábil para as empresas e/ou cooperativas procederem a regularização dos 

veículos, motoristas e monitores a serem utilizados no transporte escolar, 

após abertura do certame, fato pelo qual deverá apresentar toda a 

documentação (qualificação técnica) referente a 100% (cem por cento) no 

envelope “documentos de habilitação”, sob pena de inabilitação. 

 

10.7) Em caso de alteração e/ou substituição dos veículos, condutores e monitores, 

após a contratação, cujo documentos acima foram apresentados, a contratada deverá 

comunicar a Secretaria Municipal de Educação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas e apresentar nova documentação dos substitutos no mesmo prazo, sob pena de 

aplicação das penalidades prevista neste Termo de Referência, Edital, e na Lei nº 

8.666/93. 

  

10.8) Ressalvados os documentos a serem elaborados e firmados pelo próprio 

licitante, todos os demais necessários à participação no certame deverão ser 

apresentados em versão original, por cópia autenticada por tabelião de notas, 

publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia simples, a ser 

autenticada por servidor da Administração mediante apresentação do original para 
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conferência, desde que seja solicitada até o último dia útil antes da abertura dos 

envelopes.  

 

10.8.1) Somente será aceito documento original, cópia autenticada ou documento 

extraído de sítio eletrônico legíveis, que ofereçam condições de análise por parte do 

pregoeiro, sob pena de inabilitação.  

 

10.8.2) A validade de certidões obtidas via internet, deverá ser confirmada pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio no momento adequado da sessão de julgamento. 

 

10.9 – DECLARAÇÕES 

 

a) Declarações de cumprimento de inexistência no quadro funcional da empresa, de 

menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 

qualquer trabalham por menor de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). 

 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos 

habilitatórios da participação na licitação, devendo, esta declaração ser 

apresentada no momento do credenciamento; 

c) Declaração que concorda e aceita todos os termos e condições estatuídas no edital 

e seus respectivos anexos. 

 

10.10 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 
 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir 

integralmente dos benefícios da Lei complementar nº 123/2006 e alterações deverão 

comprovar essa condição no momento do credenciamento, por meio de declaração de 

que não paira sobre o licitante nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do art. 

3.º da Lei complementar nº 123/2006 e ainda, mediante comprovação de que se 

enquadra nos limites estabelecidos pelos incisos I e II do caput do art. 3º desta 

mesma lei.  
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b) Caso o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte não 

goze de regularidade fiscal e/ou trabalhista por ocasião da apresentação do envelope 

de habilitação, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação deve ser 

feita, porém consignando-se a ressalva a respeito da regularidade fiscal e/ou 

trabalhista e, ainda, o compromisso de que, caso se sagre vencedor, providenciará a 

regularização de que trata o § 1.º do art. 43 da Lei complementar nº 123/2006, no 

prazo lá estipulado, sob pena de, se não o fizer, sofrer as consequências cominadas no 

§ 2.º do mesmo dispositivo. 

 

c) Mesmo o licitante enquadrado na situação da alínea “c” deverá apresentar toda a 

documentação necessária à sua habilitação no envelope habilitação, inclusive a que 

consigna sua irregularidade fiscal. 

 

11 - DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DAS ROTAS E FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

 

A especificação detalhada das rotas objeto da contratação é a constante 

do Lote único - Anexo I, que faz parte integrante do presente Termo de Referência, 

o qual identifica os tipos de veículos a serem utilizados e a capacidade, preço unitário, 

preço total, custo específico por rotas e mapas, bem como a relação de alunos por 

rota. 

 

A Formação dos preços foi efetuada pelo Estado do Espírito Santo, por 

intermédio da Secretaria de Estado da Educação, nos termos da Planilha de Custos 

Específicos, onde contemplam todos os insumos dos veículos, quilometragem, custo 

fixo mensal dos veículos, custo fixo mensal de pessoal, custo variável mensal, 

coeficientes de consumo, tributos, despesas administrativas e encargos, com base em 

estudos referentes ao TRANSCOLAR RURAL realizados Departamento de Transportes e 

Geotécnica (ETG) da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

 

Assim, tendo em vista que o convênio é firmado entre o Município e a 

Secretaria de Estado da Educação – SEDU/ES, os preços por eles formados será o 

único que servirá de base para balizamento do julgamento pela Comissão Permanente 

de Licitação e/ou Pregoeiro Oficial do Município de Irupi, ES. 
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12 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

Os serviços serão prestados no território do Município de Irupi/ES, 

conforme rotas/linhas, quilometragens e horários especificados no Anexo I e de 

acordo com as disposições contidas neste Termo de Referência, Edital de Licitação e 

Contrato a ser firmado entre as partes. 

 

13 - DO PRAZO CONTRATUAL E DE INICIO DOS SERVIÇOS 

 

O Contrato Administrativo decorrente do futuro certame vigorará pelo 

período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, conforme determina o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, haja vista a 

natureza contínua de seu objeto conforme parecer/consulta TCES nº 018/2015. 

 

Homologada a licitação, os vencedores serão convocados para 

assinatura do contrato que ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

mediante comunicação formalizada, que poderá ser enviado via e-mail ou outro meio, 

mediante ateste de recebimento;  

 

Firmado o contrato os serviços a serem prestados deverão ser iniciados 

em até 02 (dois) dias úteis, após a emissão da Ordem de Início dos Serviços 

ou da nota de empenho; 

 

A empresa que não cumprir os prazos acima estipulados estará sujeita 

às sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 

8.666/93, independente de transcrição; 

 

A Ordem de Início dos Serviços será emitida ou autorizada pelo Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Administração ou de Educação. 

 

14- FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O objeto do contrato oriundo da licitação será a prestação de serviço 

continuo de transporte escolar de alunos durante os dias letivos, conforme calendário 
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escolar 2020, nos dias, itinerários e locais estipulados no anexo de descrição de 

linhas/rotas;  

 

Esta secretaria sugere que tenha previsão no ato convocatório de que o 

contratado deverá prestar serviços, quando convocado, em horários especiais, 

feriados e festividades cívicas de acordo com o calendário escolar; 

 

A solicitação de contratação de serviço de transporte escolar, os 

itinerários, pontos e quilometragens estão definidos no Anexo I e Mapas das Rotas;  

 

 O responsável pelo serviço de transporte escolar (contratada) deverá 

estar apto a receber queixas de pais, alunos e munícipes, ficando incumbido de buscar 

as soluções cabíveis e de manter a Secretaria Municipal de Educação e a Controladoria 

Geral do Município informado sobre o assunto;  

 

 Além da fiscalização do contrato, os Diretores das Escolas 

Estaduais e Municipais irão auxiliar nas fiscalizações dos serviços 

contratados, acompanhando regularmente a prestação do serviço e 

atestando, através de formulário próprio, o transporte e as responsabilidades 

dos contratados; 

 

Em caso de ocorrências, estas serão informadas ao responsável pelo 

serviço de transporte escolar e no relatório mensal, sendo que a Secretaria Municipal 

de Educação ou Diretoria de transporte escolar o único responsável pela emissão do 

BO (Boletim de Ocorrências), com base nos dados relatados;  

 

 O fiscal do contrato de transporte escolar designado pela Secretaria 

Municipal de Educação deverá acompanhar a prestação do serviço de transporte, 

enviando, mensalmente, um relatório a Secretária Municipal até o penúltimo dia útil 

do mês da prestação do serviço;  

 

 Só poderão embarcar nos ônibus os alunos que estiverem 

uniformizados ou identificados;  
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Poderão embarcar e acompanhar o serviço de transporte escolar os 

membros do Conselho de Acompanhamento do FUNDEB e demais pessoas 

credenciadas pela Secretaria Municipal de Educação, para exercer função de 

fiscalização.  

 

O Público a ser atendido com o Transporte de Escolares, são os alunos 

da rede pública, prioritariamente, os residentes no meio rural. 

 

Fica expressamente proibido o transporte de pessoas que não que não 

sejam estudantes ou mesmo alunos que não estejam em horário escolar, 

denominados “caronas”, ficando o contratado responsável, caso seja descumprindo 

a determinação. 

 

Os veículos contratados deverão estar estacionados em frente às 

Escolas Municipais e/ou Estaduais, 20 (vinte) minutos antes do término de cada turno. 

 

15– DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONDUTORES E MONITORES  

 

15.1. DOS CONDUTORES 

 

Os condutores para exercerem as atividades, deverão ser cadastrados 

junto ao DETRAN/ES, nos termos da Instrução de Serviço nº 74/2014 do DETRAN/ES 

(e alterações), Instrução de Serviço nº 93, de 23 de junho de 2016 do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Do Transporte Escolar) e Instrução 

de Serviço DETRAN-ES Nº 194N DE 22/09/2017.  

 

São exigências em relação aos condutores:  

 

 Trajar-se com uniforme (usando camisas com mangas, calças compridas, saia, 

sapatos, tênis ou sandália presa ao calcanhar); 

 

 Tenham idade superior a 21 anos;  

 

 Possuir habilitação para dirigir veículos na categoria “D” ou superior;  



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

111 

 

 Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os 12 últimos meses;  

 

 Possuir curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar;  

 

 Possuir Carteira de Credencial específica do DETRAN para transporte de escolares;  

 

 Apresentar resultado de exame toxicológico realizado nos últimos 06 (seis) meses; 

 

 Está devidamente registrado com vínculo empregatício na CTPS.  

 

 Conduzir estudantes até o destino final sem interrupção voluntária da viagem;  

 

 Tratar com urbanidade os estudantes e o público;  

 

 Aproximar o veículo da guia da calçada (ao lado do portão da unidade escolar) para 

efetuar o embarque e o desembarque de passageiros, sempre que possível;  

 Orientar os estudantes, 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 riscos;  

 

 Recolher, guardar e posteriormente entregar qualquer objeto esquecido no veículo;  

 

 Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade da Secretaria Municipal de 

Educação;  

 

 Não havendo monitor(a) no veículo, fica o condutor responsável em realizar as 

orientações pertinentes aos estudantes.  

 

É vedado aos condutores:  

 

 Fumar, quando estiver conduzindo estudantes;  

 

 Trabalhar ingerindo ou após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância 

tóxica;  
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 O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não se fixem aos pés;  

 

 Ausentar-se do veículo, quando este estiver aguardando estudantes, exceto para 

garantir maior segurança aos mesmos; 

 

 Abastecer o veículo quando estiver conduzindo estudantes;  

 

 Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos estudantes ou de 

terceiros;  

 

 Dirigir o veículo em desacordo com as normas da legislação de trânsito;  

 Dirigir o veículo estando suspenso ou cassado o direito de dirigir na forma prevista 

pelo Código de Trânsito Brasileiro;  

 

 Realizar a prestação de serviço de transporte de escolar sem estar devidamente 

autorizado e regular com seu credenciamento;  

 Apresentar documento comprovadamente falso ou adulterado, ou que sabe ou 

deveria saber ser falsificado ou para cuja obtenção tenha concorrido. 

 Não cumprir integralmente os itinerários, pontos e rotas acordados com o serviço 

de transporte escolar/ Secretaria Municipal de Educação;  

 Oferecer carona no veículo de transporte escolar a terceiros sem a devida 

autorização formal da Secretaria Municipal de Educação. 

 

15.2.  DOS MONITORES  

 

A licitante vencedora deverá contratar monitor de transporte escolar 

conforme quantidades mencionadas na Planilha de Itinerários do Transporte Escolar, 

com maioridade civil, devidamente capacitado para a função, para atender aos alunos, 

devendo, quando necessário, auxiliar no embarque e desembarque, conforme suas 

necessidades educacionais e especiais (cadeirante, dificuldade locomotora e outros);  

 

No transporte de estudantes com até 09 (nove) anos de idade, é 

obrigatória a presença de monitor/acompanhante, com idade mínima de 18 anos. Os 

mesmos deverão ser cadastrados/autorizados nos termos da Instrução de Serviço nº 

074, do DETRAN/ES (e alterações) e Instrução de Serviço nº 93, de 23 de junho de 
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2016 do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Do 

Transporte Escolar);  

 

O Monitor de Transporte Escolar deverá apresentar-se devidamente 

identificado com crachá e trajando uniforme. Deverá prestar esclarecimentos, sempre 

que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução do transporte;  

 

O Monitor de Transporte Escolar deverá contatar regularmente o diretor 

ou responsável pela unidade escolar, ou com o Setor de Transporte Escolar da 

Secretaria Municipal de Educação, deste Município, mantendo-o informado de 

quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom 

andamento ou o resultado final da prestação dos serviços.  

 

São atribuições dos monitores:  

 Trajar-se com uniforme (camisas com mangas, calças compridas, saia, sapatos, 

tênis ou sandália presa ao calcanhar);  

 

 Orientar o embarque e desembarque dos escolares nos portões das unidades 

escolares até que os mesmos estejam seguros; 

 

 Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na 

unidade escolar e/ou nos pontos correspondentes a sua linha; 

 Tratar com urbanidade os escolares e o público;  

 

 Recolher, registrar, manter guarda e entregar ao(s) escolar(es), o mais rápido 

possível, qualquer objeto esquecido no veículo;  

 

 Manter o decoro;  

 

 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 riscos;  
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 Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e 

orientações quanto aos deveres e responsabilidades de cada um;  

 

 Prestar informações aos pais ou responsáveis pelos escolares, quando solicitado, ou 

sempre que observar comportamentos inadequados durante a viagem que possam 

comprometer as atividades do condutor ou colocar em risco outros usuários ou 

terceiros;  

 

 Participar dos cursos de desenvolvimento comportamental previstos na Instrução 

de Serviço nº 074/2014, de 23 de dezembro 2014;  

 Verificar se todos os escolares transportados encontram-se com o cinto de 

segurança regularmente afixados;  

 

 Em caso de porte de objetos que oferecem riscos, cabe ao monitor(a) recolher e 

apresentar a empresa prestadora do serviço, que deverá informar o ocorrido ao Setor 

de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para que sejam tomadas 

as providências cabíveis;  

 

 Usar a credencial emitida pelo DETRAN/ES.  

 

São proibições aos monitores:  

 

 Fumar, quando estiver em atividade;  

 

 O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não se fixem aos pés; 

 

 Adotar comportamentos que possam tirar a concentração do condutor e com isso 

causar riscos de acidentes;  

 

 Manter a porta do veículo aberta quando este estiver em movimento;  

 Trabalhar ingerindo ou após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância 

tóxica;  
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 Permitir que escolares sejam transportados em pé, em locais inadequados ou fora 

do permitido em lei;  

 

 Portar ou manter no veículo arma de qualquer espécie;  

 

 Exercer a atividade estando suspenso ou cassado em decorrência de aplicação de 

penalidade por infração às normas estabelecidas na Instrução de Serviço nº 

074/2014. 

 

16- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

 Atender prontamente a quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao 

objeto;  

 

 Cumprir fielmente as condições e prazos de execução dos serviços estabelecidos;  

 

 Não transferir serviços a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;  

 

 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio do Município de Irupi ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão 

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ônus decorrente;  

 

 Manter, durante o período de vigência deste contrato, todas as condições que 

ensejaram a contratação, particularmente no que tange à Habilitação Jurídica, 

Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica e Financeira e o disposto no Termo de 

Referência;  

 

 Para fiel cumprimento do objeto da licitação, a Contratada se obriga a fornecer todo 

recurso humano necessário à realização dos serviços, bem como fornecer todos os 

materiais e veículos necessários à execução dos mesmos, conforme especificações 

definidas, não os deixando faltar por qualquer infortúnio;  
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 Cumprir as posturas Municipais e as disposições legais Estaduais e Federais que 

interfiram na execução deste contrato;  

 

 Manter na direção dos serviços representante ou preposto capacitado e idôneo que 

a represente integralmente em todos os seus atos;  

 

 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

prevista no art. 77, da Lei Federal nº. 8.666/93;  

 

 Colocar o veículo à disposição exclusiva deste Município, em função das 

necessidades por ele estabelecidas, em termos de dias e horários. Portanto, o 

atendimento deverá ser exclusivo para o transporte de estudantes das Redes Estadual 

e Municipal, FICANDO TERMINANTEMENTE PROIBIDO CARONA;  

 

 Manter e cumprir fielmente as exigências do Código de Trânsito Brasileiro no que se 

refere aos veículos escolares, principalmente as abaixo relacionadas:  

 

 O automóvel deve ser registrado como veículo de passageiros e ser inspecionado 

pelo DETRAN/ES a cada início do semestre para verificação dos equipamentos 

obrigatórios de segurança;  

 

 Deve ter uma autorização especial expedida pela Divisão de Fiscalização de 

Veículos e Condutores do DETRAN/ES;  

 

 O veículo destinado ao transporte escolar deverá seguir todos os requisitos para 

credenciamento, como a identificação visual, com a faixa lateral com a inscrição 

"ESCOLAR", observação “transporte escolar” inserida no registro do veículo, 

equipamentos de segurança e credenciamento junto ao Detran-ES;  

 

 É proibido transportar número de estudantes acima da capacidade estabelecida 

pelo fabricante;  

 

 Todos os alunos devem usar cinto se segurança;  

 Os veículos devem possuir seguro de passageiros para usuários do serviço de 

transporte e para terceiros;  
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 Todo veículo usado no transporte escolar deve ter um registrador de velocidade 

(chamado cronotacógrafo com data de validade vigente para o dia da contratação);  

 

 A velocidade do veículo não pode ultrapassar o limite estabelecido para a rodovia 

ou estrada (asfaltada ou não).  

 

 Deverá ser observado se existem legislações Municipais ou Estaduais 

complementares e obedecer às exigências dessas legislações no que se refere à 

segurança para o transporte escolar.  

 

 O transporte de escolares é uma atividade de extrema responsabilidade. Para que o 

condutor garanta a segurança dele, dos passageiros e das outras pessoas, é preciso 

manter o veículo em perfeito estado de conservação, podendo, para tanto, o município 

realizar fiscalização periódica para verificar se o veículo está funcionando 

corretamente. 

 

17- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 Atestar a nota fiscal correspondente ao mês de execução dos serviços prestados, 

por intermédio do setor competente;  

 

 Efetuar o pagamento do objeto deste contrato, mediante nota fiscal devidamente 

atestada e conferida pelo Setor Competente;  

 

 Garantir acesso à Contratada às dependências do Contratante para cumprimento de 

suas respectivas obrigações; 

 

 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, Edital, Termo de Referência e os termos de sua 

proposta; 

 

 Manter equipamentos e instrumentos que permitam o cumprimento das tarefas da 

Contratada;  
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 Disponibilizar Servidores qualificados para atendimento das necessidades da 

Contratada, quando solicitado, com a finalidade de esclarecer quaisquer dúvidas 

referente ao objeto do certame; 

 

 Fornecer à Contratada todas as informações que esta necessitar para viabilizar a 

execução dos serviços, inclusive a relação atualizada dos funcionários das Escolas, 

Diretores e Fiscal responsáveis por fiscalizar o contrato;  

 

 Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido no termo de Contrato;  

 

 Prestar à Contratada informação que eventualmente venham a ser solicitadas. 

 Providenciar todas as anotações em registro próprio, por intermédio da fiscalização, 

de todas as ocorrências que porventura acontecer no decorrer do contrato, 

comunicando-se sempre a Autoridade Superior ou a Secretária Municipal de Educação.   

 

18 - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO 

 

Fica desde já indicado o Sr. André Luis dos Santos Leite, servidor público 

desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o 

cargo de fiscal de contrato no presente processo, bem como a Sra. Rosinei Teodoro de 

Almeida, servidora pública desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação para ocupar o cargo de gestora de contrato no presente processo. Ambos 

ficam desde já cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este 

Município, devendo agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre se 

pautando pela moralidade e transparência em suas ações, devendo sempre que 

ocorrer irregularidades na execução do presente objeto por parte da empresa licitante 

vencedora informar a Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as 

medidas cabíveis para sanar tal irregularidade. 

 

19 – DAS APLICAÇÃO DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

A empresa que não cumprir, na íntegra, a regularidade na prestação dos 

serviços ou os preceitos estatuídos no Termo de Referência, no Edital ou nas leis 

regulamentares dos contratos administrativos e Transporte Escolar, estará sujeita as 
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sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, 

independentemente, de transcrição. 

 

Nos termos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por 

dia de atraso injustificado na prestação do serviço, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor empenhado.  

 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às 

seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:  

 

 Advertência;  

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  

 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 

circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 

por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 

pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.   

 

As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas 

adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo 
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município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou 

quando for o caso, cobrado judicialmente.   

 

20 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

Pela prestação dos serviços objeto da futura licitação, a contratante 

efetuará o pagamento à contratada, mediante apresentação da nota fiscal, 

devidamente atestada por servidor, não sendo o ordenador de despesas. 

 

Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Irupi, ES, em até 90 

(noventa) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente 

atestada e ainda com todas os documentos comprobatórios de Aferição dos Serviços 

Prestados, mediante Ordem Bancária e/ou transferência bancária em conta corrente 

indicada pela contratada.  

 

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em 

papel timbrado da empresa informando o Banco, número da agência e o número da 

Conta a ser depositado o pagamento, e, não será aceito, em nenhuma hipótese, a 

emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais.  

 

Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.   

 

A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação, não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJ’s.  

 

É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a 

apresentação dos seguintes documentos:  

 

 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal, Quanto a Dívida ativa da 

União e Seguridade Social (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da 

Fazenda Nacional);  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  
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 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual;  

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal;  

 Certidão negativa de débitos com Fazenda Municipal de Irupi, ES; 

 Certificado de Regularidade do FGTS;  

 Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 

correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 

Administração;  

 Cópia da Folha de Pagamento (mês em referência) e dos comprovantes de 

recolhimento do INSS e FGTS em nome dos empregados (motoristas e monitores 

escolares), quando for o caso.  

 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 

FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das 

sanções cabíveis.  

 Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual;  

 

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 

inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 

responsabilidade.  

 

A contratante poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à contratada.  

 

Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos 

e o valor constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer 

atualização monetária até o efetivo pagamento. 

 

21- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES E 

REAJUSTE DE PREÇOS. 

 

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos:  
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I - Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

III) Quando for necessário a substituição de veículo com capacidade maior ou menor, 

em virtude da demanda de alunos e/ou devido à condição do terreno a ser percorrido 

(locais de difícil acesso, por exemplo); substituição de veículo e/ou acréscimo de itens 

de segurança para atendimento de acessibilidade de aluno com deficiência;  

 

IV) Quando necessária, em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de 

quilometragem para atendimento de matrículas realizadas durante o período letivo, 

nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 

V) Quando necessária alteração de valor por km em decorrência da aplicação do 

sistema Transcolar regido pela Portaria nº 27-R de 25/02/2019, em convênio firmado 

entre a Prefeitura de Irupi e a Secretaria de Estado da Educação – SEDU, onde são 

atribuídos valores de insumos/veículo de acordo com as características do veículo que 

realizará o serviço, o tipo de terreno da rota, o custo variável mensal de combustível, 
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lubrificantes, dos coeficientes de consumo, tributos entre outros, considerando, ainda, 

o “custo fixo mensal veículo” e “custo fixo mensal pessoal”. Nesses dois itens de base 

de cálculo deve-se considerar que como os valores são fixos, quanto maior a 

quilometragem, menor será o valor por quilômetro (ver planilha de custo específico 

com estrutura de cálculo); 

 

A(s) contratada(s) fica(rão) obrigado(s) a aceitar(em), nas mesmas 

condições contratuais e propostas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras 

deste edital, fixo e irreajustável;  

 

Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea 

“d” e nos casos previstos no art. 57, todos da Lei 8.666/93, mediante justificativa e 

fundamentação.  

 

No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada 

deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Irupi, devidamente 

acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o 

mesmo será encaminhado à controladoria e a Procuradoria do município para o devido 

parecer.  

 

22- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Os Serviços serão recebidos provisoriamente, no ato do Atestado de 

Exercício de Serviços Prestados, para efeito de posterior verificação da conformidade 

dos seus componentes e as especificações; 

 

Após recebimento provisório, os serviços serão recebidos 

definitivamente, mediante a verificação da sua consequente aceitação, por intermédio 
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de Termo Definitivo de Recebimento, assinado pelas partes ou Atesto da Nota Fiscal 

pelo servidor responsável pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

23 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

 
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 

poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 

24- DAS CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Pela elaboração e apresentação da proposta as futuras licitantes não 

terão direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 

 

Os atos de habilitação/inabilitação, classificação/desclassificação, de 

homologação, de adjudicação e aqueles resultantes de eventuais recursos, bem como 

todos os inerentes ao procedimento, deverão ser publicados na imprensa oficial e/ou 

afixados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Irupi, ES. 

 

A licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade ou vícios em 

processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo do órgão licitante, por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49, da 

Lei nº 8.666/1993, e alterações. 

 

Esclarecimentos adicionais de ordem administrativa deverão ser 

observados/sanadas na PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES, sito a Rua Jalmas 

Gomes de Freitas, 124, Centro, Irupi, ES, pelo Telefax (28) 3548-1101 e de ordem 

técnica, por escrito (impugnação), devendo o pedido ser protocolado no Setor de 

Protocolo da Prefeitura, no endereço acima citado, até 02 (dois) dias úteis antes da 

abertura dos envelopes, sendo a resposta proferida por escrito até um dia antes da 

abertura dos envelopes, devendo fazer parte integrante do mesmo, dando-se, 

inclusive, ciência aos demais envolvidos. 
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Os interessados poderão obter cópia do Edital na sede da Prefeitura 

Municipal de Irupi, ES (Setor de Licitações e Contratos), e/ou no Site Oficial do 

Município; 

 

Os casos omissos e outras questões que não constem do 

presente Termo de Referência, poderão ser resolvidos pela Comissão 

Permanente de Licitação e/ou Pregoeiro Oficial, podendo, para tanto, inserir 

outras cláusulas no Edital que não constem neste Termo de Referência, 

desde, que em conformidade com a lei de regência e que visem a garantia da 

administração na contratação dos serviços. 

  

Anexos que fazem parte do presente Termo de Referência: 

 

a) Anexo I – Lote Único, Planilha com códigos e nomes das rotas, valores unitário e 

total, tipo de veículos, turnos e quilometragens; 

 

b) Anexo II - Demonstrativo de Rotas e Demonstrativo de Rotas por alunos; 

 

c) Anexo III – Planilha de Composição de Custos Unitários de todos os veículos 

necessários à prestação de serviços; 

 

d) Mapas das Rotas; 

 

e) CD contendo todos os Anexos Digital. 

 

Irupi, ES, 17 de março de 2020. 

 

 

 

 

ROSINEI TEODORO DE ALMEIRA OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
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ANEXO X 

 

Anexos que fazem parte do presente Termo de Referência: 

 

a) Anexo I – Lote Único, Planilha com códigos e nomes das rotas, valores unitário e 

total, tipo de veículos, turnos e quilometragens; 

 

b) Anexo II - Demonstrativo de Rotas e Demonstrativo de Rotas por alunos; 

 

c) Anexo III – Planilha de Composição de Custos Unitários de todos os veículos 

necessários à prestação de serviços; 

 

d) Mapas das Rotas; 

 

e) CD contendo todos os Anexos Digital. 

 

OBS: Segue em arquivo apartado, sendo necessário solicitar ao 

setor de licitação pelo e-mail cpl.irupi@gmail.com para o envio 

do mesmo. 

 

mailto:cpl.irupi@gmail.com

