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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR DA LINHA ALTO PEDRA BRANCA X SEDE. 

 

O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA-ES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 

sede administrativa na Av. Prefeito Hélio Rocha, nº 1.022 – Centro – Santa Leopoldina/ES, por 

intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, que abaixo subscrevem designados pelo Nº 

074/2019, de 07/03/2019, e de acordo com a Lei nº 10.520/02, a Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006 e suas 

alterações posteriores, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital. 

 

 

1 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 – Modalidade:                                PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2019 

1.2 – Processo Administrativo nº.:   001779/2019 DE 30/07/2019 DA SEE 

1.3 – Tipo de Licitação:              MENOR PREÇO GLOBAL 

1.4 – Objeto:                              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA 

LINHA ALTO PEDRA BRANCA X SEDE. 

 

 

 

1.2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.2.1 - O presente certame será regido de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 

2002, pelo Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000 e, de forma subsidiária pela Lei Federal 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e  suas alterações posteriores e pela Lei Complementar nº 

123/06, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores. 

 

1.2.2 - Ato de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio - Decreto Nº 074/2019, de 

07/03/2019. 

 

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES. 

 

2.1 – Até o dia 02 de setembro de 2019 as 08horas, os envelopes (PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão, serão entregues na sala do Protocolo Geral, localizada 

no edifício sede desta Municipalidade. 

 

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido 

neste edital. 

 

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão protocolados, devendo estar lacrados, 

rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os 

seguintes dizeres: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA- ES – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 032/2019 Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO. 

 

2.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 4.1.1. 

 

3 – CREDENCIAMENTOS 
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3.1. O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 a partir das 

08h15min. 

 

3.2. A licitante poderá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um 

representante legal, conforme instruções abaixo. 

 

3.2.1. O Credenciamento da licitante deverá ser da seguinte forma: 

 

I - No caso de o representante ser sócio-gerente, diretor da empresa ou presidente de 

cooperativa, o mesmo deverá apresentar munido da cédula de identidade, o CRC 

(Certificado de Registro Cadastral) ou o registro comercial, no caso de empresa individual, Ato 

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social. 

II - Caso o representante não seja sócio-gerente, diretor ou presidente, o seu 

credenciamento far-se-á mediante: 

 

a) Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo 02), outorgada pelo       

representante legal da empresa/cooperativa com assinatura reconhecida em cartório, cuja 

comprovação será através da apresentação, antes da abertura dos envelopes propostas, do 

CRC ou do registro comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social, ou 

b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante, poderes legais, ou 

c) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, que 

conceda ao representante, poderes legais, sendo que: 

 

I - Se for concedido por sócio-gerente, diretor ou presidente, esta condição deverá ser 

comprovada. 

II - Se for assinada por outra pessoa, que não seja sócio-gerente ou diretor, a mesma 

deverá ter poderes para assinar o referido documento, sendo que a comprovação far-se-á 

através dos documentos que comprovem tal condição. 

III - No caso da participação da licitante sem representante legal, a mesma deverá 

apresentar Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social. 

 

3.3. O Credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, autenticados, 

não será devolvido e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos 

envelopes de preços e da documentação. 

 

3.4. O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar o Cadastro de 

Fornecedores, para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração. 

 

3.5. Quando os envelopes forem enviados pelo correio ou outro meio que não seja o seu 

representante legal, deverão os mesmos estar de posse do Pregoeiro no horário estabelecido 

neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar da licitação. 

 

3.6. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do 

mesmo Item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido 

item/Item. 
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3.6.a. O representante munido da Cédula de Identidade deverá apresentar um 

credenciamento para cada empresa que irá participar do certame, Não será aceito um 

único credenciamento contemplando duas ou mais empresas. 

 

3.7. Tanto na Credencial como no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverão 

constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os 

atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

 

3.8. No momento do credenciamento, a licitante que pretender se utilizar dos benefícios 

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 

deverá apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial do Estado, 

comprovando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e a 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, de acordo com o 

Anexo 05 deste edital, assinada por representante legal da empresa.  

 

4 – ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

4.1 – As 08h30min do dia 02 de setembro de 2019 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na 

sala de reuniões da CPL localizada Sede desta MUNICIPALIDADE, sendo que nessa 

oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 3). 

 

4.1.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a declaração deverá 

ser entregue separadamente dos envelopes nº 001 – PROPOSTA e nº 002 – HABILITAÇÃO. 

 

4.1.2 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a 

Declaração de caráter obrigatório prevista no item 4.1, o Pregoeiro disponibilizará a estes um 

modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.  

 

4.1.3 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 

4.1 em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA LEOPOLDINA – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 032/2019” Envelope DECLARAÇÃO. 

 

5 – OBJETO 

 

5.1 – O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA ALTO PEDRA BRANCA X SEDE, conforme 

especificações e condições constantes do Anexo 01, que integra o presente edital para todos os 

fins.  

 

6 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes este Edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de 

transcrição. 

 

6.2 – Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as 

atividades objeto desta licitação e que atendam as exigências deste edital. 

 

6.3 – Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo 
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pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com 

a Administração Pública que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

qualquer órgão público; ou que se submetem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666/93. 

 

7 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES  DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 

7.1 – Os licitantes deverão entregar na data, hora e local definidos neste edital, sua proposta e 

a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e 

rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com 

CNPJ), Inscrição Estadual, endereço, os seguintes dizeres: "PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 032/2019, Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 – 

HABILITAÇÃO". 

 

7.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações /documentos 

exigidos no item 8.1 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os 

documentos/informações exigidos no item 9.1 deste Edital. 

 

7.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de nota ou por membro da CPL, Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, hipótese em que a autenticação deverá 

ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por publicação Oficial. 

 

7.4 – Utilizar preferencialmente o modelo padrão de etiqueta para identificar os envelopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – ENVELOPE Nº 001: PROPOSTADE PREÇOS 

 

8.1 – A proposta deverá ser formulada utilizando, de preferência, o Modelo de 

Proposta (Anexo 07) em 01 (uma) via digitada, contendo a identificação da empresa licitante 

(nome e CNPJ), Inscrição Estadual e ou Municipal, datada, assinada e carimbada por seu 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ – I. E. -  
Endereço – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 
 

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 
 

Envelope nº 001 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ – I. E. -  
Endereço – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 
 

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 
 

Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO 
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representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes 

informações: 

 

a) Discriminação do objeto ofertado, conforme condições previstas no Termo de Referencia 

- Anexo 01; 

b) Validade da proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da 

data de abertura da mesma; 

c) Quantidade e preço unitário ofertado, devendo ser cotado em Real e com até duas casas 

decimais após a vírgula (R$ X,XX), os quais deverão ser apresentados em algarismos ; 

d) Na proposta de  preços deverá conter, além da razão social do proponente, CNPJ, 

Inscrição Estadual e ou Municipal, endereço, nome do representante legal da 

Empresa para assinatura do contrato, qualificação, CPF/MF, Carteira de 

Identidade e Endereço . 

 

8.2 – O preço unitário e preço total deverão ser apresentados em algarismos.  

 

8.2.1 – Os preços praticados nesta Licitação serão fixos e irreajustáveis. 

 

8.3 – Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, 

contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxas, seguros, licenças, bem 

como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não 

acrescentarão ônus para o MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA.  

 

8.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do 

licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 

 

8.5 – A proposta só será desclassifica se for de encontro, expressamente, às normas e 

exigências deste edital. 

 

8.6 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais 

licitantes, ou não prevista neste edital. 

 

8.7 – As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no 

Anexo 01, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do 

objeto. 

 

8.8 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação ao item. 

 

8.9 – A empresa Licitante deverá indicar o CNPJ do estabelecimento (matriz/filial) emitirá a 

Nota Fiscal na folha de rosto da Proposta de Preços. 

 

9 – ENVELOPE Nº 002: HABILITAÇÃO 

 

9.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos 

abaixo enumerados: 

 

9.1.1 – NO CASO DE O LICITANTE SER COOPERATIVA DEVERÁ SER APRESENTADO, 

ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, OS SEGUINTES: 

 

a)- Estatuto Social atualizado, devidamente registrado, acompanhado da ultima Ata de Eleição 

de seus atuais dirigentes; 

b)- Comprovação do Registro na Junta Comercial ou outro órgão competente; 
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c)- Comprovação do Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou, se houver, na 

respectiva Entidade Estadual, na forma do Art. 107, da Lei nº 5.764/71; 

d)- Declaração firmada pelos membros do Conselho Fiscal de que não está em processo de 

dissolução e/ ou liquidação; 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

 

a) - Cópia do Cartão do CNPJ; 

b) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão 

Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda), com data de validade na abertura da 

licitação, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

c) - Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), 

com data de validade na abertura da licitação; 

d)- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual  da Sede do Licitante e do Estado do Espírito 

Santo, com data de validade na abertura da licitação; 

e)- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da Sede da Empresa, com data de validade 

na abertura da licitação; 

f) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de validade na abertura da licitação. 

g)- Declaração de que a Empresa não emprega Menor;(ANEXO 04). 

h)- Declaração de Optante pelo Simples (Anexo 05), quando for o caso. 

 

9.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) – Certificado de registro da empresa licitante no Conselho Regional de Administração – 

CRA;  

a.1) -  Caso a licitante  seja sediada fora do Estado do Espírito Santo, deverá 

apresentar o atestado do seu Conselho Regional Administração com o devido visto do 

CRA-ES. 

b) - Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local 

diverso do Espírito Santo, deverá efetuar o registro secundário no CRA-ES. 

c) - Declaração de que dispõe de veículos adequados e suficientes para a execução do serviço 

objeto desta licitação, assegurando a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina o direito de 

proceder vistorias nas instalações e equipamentos disponíveis, se assim desejar.(modelo anexo 6) 

d) - Declaração expressa do licitante que caso seja vencedor do certame comprometer-se-á a 

contratar seguro de passageiros para os estudantes que utilizarem os veículos. (modelo anexo 

6); 

e) - Declaração expressa do licitante que caso seja vencedor do certame disponibilizará para 

execução do contrato, veículos que atendam as exigências do Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, conforme Instrução de Serviços Nº 93, 

DE 23 DE JUNHO DE 2016. (modelo anexo 06). 

f) Atestado de capacidade de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado registrado no CRA que comprove que a licitante prestou ou vem prestando 

serviços pertinentes e compatíveis com objeto licitado, sendo que caso a licitante tenha sua 

sede fora do Estado do Espírito Santo, jurisdição do CRA/ES, o(s) aludido(s) atestado(s) de 

registro e quitação deverá(ao) ser emitido(s) e/ou vistados pelo CRA/ES; 
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9.1.3 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, 

se outro prazo não constar do documento. 

b) Balanço Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contábeis, correspondentes ao último 

exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

vedado à apresentação de balancetes ou balanços provisórios. 

b.1 O Balanço das empresas licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por Ações 

deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. 

b.2 As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador 

inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados 

expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do ” Livro Diário” 

em que o Balanço  se acha regularmente transcrito. 

b.3 As MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE deverão apresentar o Balanço 

patrimonial, de acordo com a Resolução CFC Nº 1418/2012. 

c) CAPACIDADE FINANCEIRA: Através do balanço deverão ser apresentados os 
cálculos e demonstrativo, devidamente assinado por profissional contábil 

devidamente habilitado, constando o número do Registro no Respectivo Conselho 
de Classe, com os seguintes índices: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE E GERAL (ILG e ILC) E GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

(GE) 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

 

O Índice de Liquidez Geral é o resultado final do exame da Capacidade Financeira apurado em 

balanço, segundo a fórmula abaixo, pela qual é conhecida a responsabilidade de solução dos 

compromissos da licitante. 

 

ILG= AC+RLP 

          PC+ ELP 

 

em que: 

 

AC – Ativo Circulante 

RLP – Realizável a Longo Prazo 

PC – Passivo Circulante 

ELP – Exigível a Longo Prazo  

 

e-1) Será considerada habilitada à empresa que apresentar o índice de liquidez geral igual ou 

superior a 1,0 (um vírgula zero). 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 

O Índice de Liquidez Corrente (ILC) mostra a capacidade de pagamento a curto prazo e será 

calculada através da seguinte fórmula: 

ILC= AC 

         PC 
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Onde: 

AC – Ativo circulante 

PC – Passivo circulante 

e-2) Será considerada habilitada à empresa que apresentar o índice de liquidez corrente igual 

ou superior a 1,0 (um vírgula zero) 

 

 GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

 

O Grau de Endividamento (GE) mostra o grau de endividamento a curto prazo e será 

calculado através da seguinte fórmula: 

 

  PC+ELP  

      AT 

 

Onde: 

 

PC – Passivo circulante 

ELP – Exigível ao Longo Prazo 

AT – Ativo Total 

 

e-3) Será considerada habilitada à empresa que apresentar este índice menor ou igual a 1,0 

(um vírgula zero). 

 

9.2 – Caso o Licitante possua O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC emitido pelo 

MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

este substituirá a documentação exigida nos itens 3.2.4 e 9.1.2 que já tenham sido 

apresentados ao SETOR DE CADASTRO desta Municipalidade. 

 

9.2.1 – Na hipótese de algum documento estar com o prazo de validade vencido ou tenha 

sofrido alteração, ou que não tenha sido apresentado para fins de cadastro, deverá, neste caso, 

ser inserido no envelope 002 – Habilitação, juntamente com o CRC. 

 

9.2.2 – O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá à validação nos 

sites dos órgãos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social 

Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) emissores das certidões negativas apresentadas. 

 

9.3 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome da licitante e preferencialmente com o nº do CNPJ e endereço respectivo. 

 

9.3.1 – Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

 

9.3.2 – Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. (INSS E PGFN / RECEITA FEDERAL). 

 

9.4 – Não serão aceitos “protocolos de entrega“ ou “solicitação de documentos” em substituição  

dos documentos no Edital e seus Anexos. 

 

9.5 – Aplicar-se-ão às empresas que se enquadram nas disposições contidas na Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006 e alterações posteriores (Estatuto da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte) – as prescrições referentes à Regularidade Fiscal – arts. 42 ao  

43. 
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9.5.1 – A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do CONTRATO. 

 

9.5.2 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO 

DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição 

(certidões positivas e vencidas). 

 

9.5.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o 

prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

9.5.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.5.3, implicará 

decadência do direito à contratação, SEM MPREJUIZO DAS SANÇÕES previstas na Lei nº 

8.666/93 e Lei nº 10.520, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

10 – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO 

 

10.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

 

10.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar 

declaração (ANEXO 03) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

 

10.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) na forma 

estipulada pelo item 4.1.1. 

 

10.3 – O Pregoeiro procederá a abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA, julgando-as e 

classificando-as pelo MENOR PREÇO GLOBAL considerando para tanto as disposições da Lei nº 

10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 

 

10.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 

edital ou imponham condições, que se opuserem as quaisquer dispositivos legais vigentes. 

 

10.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, 

da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 

proclamação do vencedor. 

 

10.4.2 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, 

da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

10.5 – Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 

10.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
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10.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.8 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais 

condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame. 

 

10.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá 

retratação. 

 

10.10 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada 

a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO 

GLOBAL. 

 

10.11 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), 

quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

10.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a 

empresa licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja Microempresa e ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

 

10.13 – Caso a empresa que ofertou o lance final de menor preço seja uma empresa de grande 

porte, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

10.14 – O empate fictício citado no item anterior será considerado aquela  situação em que o 

lance final apresentado pelas microempresas e empresas de pequeno porte  sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço final ofertado por uma empresa que não é 

considerado microempresa e ou  empresa de pequeno porte. 

 

10.15 – Para efeito do disposto nos itens 10.13 e 10.14, ocorrendo o empate fictício, a 

Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado. 

 

10.16 – Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 

do item 10.15, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no citado 

empate fictício, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 

 

10.17 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.14 (5% - cinco por 

cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar uma melhor oferta. 

 

10.18 – Na hipótese da não-contratação nos termos disciplinados para o empate fictício, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10.19 – A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor oferta não 

tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
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10.20 – A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada  

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco minutos após o encerramento 

dos lances, sob plena de preclusão. 

 

10.21 – Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em 

situação regular, SALVO EXCEÇÕES, conforme estabelecido nos itens 9 a 9.5.3 DESTE Edital, 

podendo inclusive, ser a empresa penalizada conforme os ditames da Lei. 

 

10.22 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado 

POR ITEM o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. 

 

10.23 – A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita a um ou mais licitantes. 

 

10.24 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo 

motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos 

falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o 

Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste 

edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 

 

10.25 – O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e 

promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo 

para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em 

qualquer dos envelopes. 

 

10.26 – Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que 

desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 

 

11 – DOS RECURSOS 

 

11.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei 

nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior 

para decidir sobre o recurso o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA. 

 

11.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério: 

 

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o 

caso, acompanhado de documentação pertinente; 

b) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso; 

c) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos 

(art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do 

licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o 

instrumento procuratório (se ausente nos autos); 

d) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 

Santa Leopoldina, e fora do prazo legal, não serão conhecidos. 

e) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no 

prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do 

término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer. 
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11.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do 

certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes 

não serão recebidos. 

 

12 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

12.1 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação será submetido 

à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da 

licitação caso ocorra recurso. 

 

12.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o 

objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação da Licitação pelo 

PREFEITO MUNICIPAL. 

 

13 – DA  ASSINATURA DO CONTRATO 

 

13.1 – O Licitante vencedor deverá assinar o Contrato na Advocacia Geral do Município no 

prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 

homologação deste certame sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções legais cabíveis. 

 

13.2 – Caso o Licitante não possa comparecer para assinatura do Contrato na Advocacia Geral 

do Município, este deverá constituir procurador com poderes específicos para este fim, o qual 

deverá apresentar o devido instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório. 

 

13.3 - Apresentar no ato da assinatura do contrato a relação dos VEÍCULOS AUTORIZADOS, 

pelo DETRAN-ES, bem como as CREDENCIAIS DOS CONDUTORES E MONITORES emitidos 

pelo DETRAN-ES, juntamente com a comprovação de vinculo empregatício (cópia da carteira de 

trabalho ou documentação comprobatória dos cooperados, no caso de Cooperativa) para a 

execução dos serviços de transporte escolar.  

 

13.4 – Indicar, no ato da assinatura do contrato, através de correspondência oficial, um 

representante para atuar de forma conjunta com a Fiscalização da CONTRATANTE, constituindo 

um elemento de ligação, com a finalidade de tomar providências, prestar e receber informações 

inerentes à execução dos serviços.  

 

14 – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

14.1 – A execução dos serviços de transporte escolar terá inicio a partir da assinatura do 

Contrato Administrativo e término previsto em 30/04/2020, podendo ser prorrogado por 

iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o Art. 57 da Lei 

Federal Nº 8.666/93 e conforme o Parecer/Consulta TC-018/2015. 

 

14.2 – Os serviços deverão ser realizados de acordo com as disposições deste Edital e nos 

horários preestabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com a periodicidade da 

execução dos serviços, mediante a apresentação ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal do 

documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras, no prazo de até 10 (dez) dias 

contados da data de apresentação da nota Fiscal, com o objeto discriminado e após a regular 
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liquidação da despesa, ficando, no caso das Linhas Estaduais, o pagamento condicionado ao 

repasse a ser realizado pela Secretaria Estadual de Educação. 

 

15.1.1 – O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta,  

 

15.2 – O pagamento somente será efetuado após a prestação do serviço  que deverão estar em 

conformidade com as exigências do ANEXO 01 deste Edital. 

 

15.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

 

15.4 – O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento 

contratual. 

 

15.5 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo 

expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede 

bancária ou de terceiros. 

 

15.6– Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 

 

15.7 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

15.8 – Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento 

contratual. 

 

15.9 – A Empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, 

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, 

transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos 

e demais encargos necessários a prestação dos serviços objeto deste Edital. 

 

15.10 – Fica a empresa vencedora , quando assim couber, ciente da obrigatoriedade de 

apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, conforme modelo anexo do Edital (ANEXO 

5), obedecendo ao disposto na Instrução Normativa SRF nº 480, de 12.03.03. A Declaração 

deverá ser emitida em duas vias, assinadas pelo Representante Legal da Empresa, e deverá 

uma via ser apresentada juntamente com a Proposta de Preços e outra via no ato da prestação 

dos serviços, juntamente com a Nota Fiscal, esclarecendo esta Prefeitura que a não 

apresentação do documento em questão ocasionará o desconto no pagamento devido às 

empresas do valor referente ao encargo previsto na Lei nº 9.430, de 27.1.2.96. O termo de 

Opção pelo Simples será consultado pela Secretaria de Finanças no ato da liberação do 

Pagamento da Nota Fiscal. 

 

15.11– Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta 
Licitação, advirão de recursos orçamentários do orçamento do Município vinculados a Educação, 

e do Repasse oriundo da SEDU, instituído através da Lei Estadual Nº 9.999/2013, 

regulamentado pelo Decreto Estadual Nº 3277-R de 09 de abril de 2013, (Programa 

PETE/ES) e PNATE, a saber: 
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Secretaria de Educação 

009000.009003.12.361.1156.2.093– Manut. do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino 

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (227)  

11900000000 – Outros Recursos Vinculados à Educação 

 

16 – DAS  PENALIDADES E SANÇÕES 

 

16.1 – A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

o fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 

10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 

 

16.1.1 – Multa pelo descumprimento das clausulas contratuais. 

 

16.1.2 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 

05(cinco) anos. 

 

16.1.3 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente 

sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso no prazo da execução dos serviços, pelo 

não cumprimento do prazo de assinatura do contrato e inicio das execução dos serviços 

e pela recusa em realizar o serviço objeto desta Licitação, calculada pela formula: 

M = 0,01 x C x D 

   onde: 

M = valor da multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

16.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 16.1.3 e 16.1.1 não afasta a aplicação da 

sanção trazida no item 16.1.2. 

 

16.1.5 – Para os efeitos do disposto no Art. 87, II, da Lei 8.666/93, a multa será de 5 % (cinco 

por cento) do valor do contrato licitado. 

 

17 - QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

17.1 - Até 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

17.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 

(um) dia útil. 

 

17.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

17.4- As impugnações aos termos do edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro Oficial do 

Município e protocoladas junto ao Protocolo Geral do Município, situado a Av. Prefeito Hélio 

Rocha, nº 1022 – Centro – Santa Leopoldina/ES, em dias úteis, no horário de 7h às 12h e de 

13h às 16h, e deverão ser apresentadas em papel timbrado da empresa constando os 

dados da empresa, telefone e e-mail para contato.  

 

17.5 – As impugnações que não atenderem ao disposto acima, não serão recebidas e 

conhecidas pela Equipe de Pregão. 

 

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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18.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições 

estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 

 

18.2 – O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA reserva-se o direito de efetuar diligências 

com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das 

informações apresentadas nas propostas. 

 

18.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados. 

 

18.4 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares, se julgar necessário. 

 

18.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando 

necessário, profissionais de reconhecida competência técnicos, não vinculados direta ou 

indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor deste Município. 

 

18.7 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela 

Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

 

18.8 – O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

 

18.9 – Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos 

interessados pelo tel.: (27) 3266-1016, em dias úteis no horário de 13 h às 17 h ou através do 

e-mail: licitacao@santaleopoldina.es.gov.br. 

 

18.10 – O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de 

almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

18.11 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de 

transcrição: 

 

18.11.1 – Anexo 01 - Especificação do objeto e demais condições; 

18.11.2 – Anexo 02 - Modelo de Credenciamento; 

18.11.3 – Anexo 03 - Modelo de Declaração de atendimento de exigências habilitatórias 

18.11.4 – Anexo 04 - Modelo de Declaração de que a Empresa não emprega Menor; 

18.11.5 – Anexo 05 – Modelo de Optante pelo Simples, quando for o caso; 

18.11.6 – Anexo 06 - Modelo de Declaração de atendimento as exigências para participação; 

18.11.7 – Anexo 07 – Modelo de Proposta de Preços; 

18.11.7 - Anexo 08 – Modelo de Minuta Contratual. 

 

Santa Leopoldina, 20 de agosto de 2019. 

 

 

LEOMAR LAURETT     EDSON PIRES PINTO  

Pregoeiro      Secretário 

 

MIKE MULLER STANGE             ALEXANDRE DE SOUZA SEGATO                      

Equipe de Apoio      Equipe de Apoio     

 

FLAVIANO BARCELLOS FASSARELLA 

Equipe de Apoio 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOTE 01 – TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 
 

ORD ITINERÁRIO 
KM 

IDA/ 
VOLTA 

Apvt. 
de 

Veículo 

KM 
DIÁRIO 

TOTAL 
KM 

DIÁRIO 

QNTD 
ALUNO 

VEÍCULO CAPACIDADE 
DO VEÍCULO 

VALOR 
MÁXIMO 
POR KM 

TIPO PLACA 

01 

ALTO PEDRA 
BRANCA - 
CAIOABA - NOVA 
COIMBRA - 
RIBEIRO LIMPO. 
(MATUTINO) 

15,7 9,1 40,5 

67,8 

44 

  
  

  
  

MINIMO DE 
44 

PASSAGEIROS 
SENTADOS 

R$ 6,00  
ALTO PEDRA 
BRANCA - 
CAIOBA - NOVA 
COIMBRA - 
RIBEIRO LIMPO - 
SANTA 
LEOPOLDINA. 
(VESPERTINO) 

9,1 9,1 27,3 20 

 

* O VALOR DO KM - Valores máximos admitidos por quilômetro, nas linhas Municipais e Estaduais, 

conforme cálculo de custos específico elaborados pela SEDU, com base no sistema 

desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) através do Convênio 
nº 9001/2016 e orçamentos com valores de mercado. 
 

1 - Da Execução dos Serviços 
 
1.1 - Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados, de acordo com as orientações 
indicadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
1.2-Valores máximos admitidos por quilômetro, na linha, conforme cálculo de custos específico 
encaminhados pela SEDU, e orçamentos com valores de mercado. 

2 Das Responsabilidades 
 

2.1 - Da Contratada: 
 
2.1.1- Disponibilizar à CONTRATANTE o veículo em perfeitas condições de utilização e 
apresentação, devidamente registrados e licenciados, de acordo com a Instrução de Serviços N Nº. 
93, de 23 DE JUNHO DE 2016 do DETRAN/ES. 
 
2.1.2- Disponibilizar para operação do veículo somente motorista habilitado na categorias “D” ou 
acima, que deverão observar rigorosamente o Código Nacional de Trânsito. O motorista e o monitor 
deverão ter curso de Transporte Escolar, com certificado emitido por entidade oficialmente 
reconhecida. 
 
2.1.3 - Suprir imediatamente as imobilizações do veículo por acidente, legalização, manutenção ou 
por qualquer outra forma de responsabilidade da CONTRATADA, com veículo reserva de 
características idênticas e nas mesmas condições estabelecidas nos itens anteriores, no prazo 
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estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena de ser considerado como faltante, ficando neste caso, 
a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas em lei. 
 
2.1.4 - Manter o veículo com a documentação em dia e em condições de circulação, de acordo com 
a legislação de trânsito em vigor.  
 
2.1.5 – Responsabilizar-se pelas manutenções preventivas e corretivas do veículo, bem como pelas 
trocas/complementos de óleos, fluidos, filtros, pneus, lâmpadas e outros equipamentos/acessórios 
exigidos pela legislação vigente. 
 
2.1.6 - Arcar com as multas decorrentes de irregularidades na condução, bem como irregularidades 
fiscais e documentais do veículo. 
 
2.1.7 – Indicar, no ato da assinatura do contrato, através de correspondência oficial, um 
representante para atuar de forma conjunta com a Fiscalização da CONTRATANTE, constituindo um 
elemento de ligação, com a finalidade de tomar providências, prestar e receber informações 
inerentes à execução dos serviços.  
 
2.1.8 – Atender e responsabilizar-se pelas despesas e encargos referentes ao seu pessoal, 
necessário à execução dos serviços, em especial as de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 
de acidente de trabalho, e outras. 
 
2.1.9 - Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos, comprovados, causados 
à CONTRATANTE, na execução das obrigações assumidas, respondendo por perdas e danos por 
infração cometida ou por atos executados inadequadamente. 
 
2.1.10 - Responder às ações e/ou reclamações arguidas por terceiros contra a CONTRATANTE e 
arcar com os ônus decorrentes, por prejuízos originados diretamente de causas imputadas ao 
veículo locado, excluídas as ações decorrentes de danos e lucros cessantes, aos quais, 
comprovadamente, não tiver dado causa.  
 
2.1.11 - Manter, durante toda execução dos serviços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na licitação. 
 
2.1.12 - Adotar providências e assumir todas e quaisquer obrigações em caso de acidentes, ou 
quando em ocorrências da espécie, forem vítimas os prestadores de serviço no desempenho de 
suas funções ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CONTRATANTE. 

 
2.1.13– No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do Contrato, o Licitante 
deverá apresentar comprovante do seguro de passageiros para os estudantes que utilizarem os 
veículos. 

 
2.1.14 - Apresentar no ato da assinatura do contrato a relação do VEÍCULO AUTORIZADO, pelo 
DETRAN-ES, bem como as CREDENCIAIS DO CONDUTOR E MONITOR emitidos pelo DETRAN-
ES, juntamente com a comprovação de vinculo empregatício (cópia da carteira de trabalho ou 
documentação comprobatória dos cooperados, no caso de Cooperativa) para a execução dos 
serviços de transporte escolar.  
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2.1.14.1 – Caso o CREDENCIAMENTO DE VEÍCULO e as CREDENCIAIS DOS CONDUTORES 
E MONITORES emitidos pelo DETRAN-ES estejam vencidos, apresentar cópia do protocolo e/ou 
solicitação de renovação. 
 
2.14.2 - Apresentar no ato da assinatura do contrato, a planilhas com a placa do veículo 
(autorizados pelo DETRAN-ES), nome do condutor e monitor e respectiva credencial para o 
roteiro descrito. 
 
3.1- Da Contratante: 
 
3.2.1 - Acompanhar a execução dos serviços prestados;  
 
3.2.2 - Notificar as contratadas, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função 
da execução dos serviços;  
 
3.2.3 - Receber e atestar as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados;  
 
3.2.4 - Pagar a contratada o valor estabelecido. 
 
4 – Demais Condições 
 
4.1- Não será permitido manter desvios da linha principal para atender alunos que residam a uma 
distancia menor que 3 (três) quilômetros da Instituição de ensino destino ou em relação à linha 
tronco; 
 
4.2 - Os horários de funcionamento do transporte escolar para o embarque dos alunos na escola 
devera ser subordinados aos horários das aulas estabelecidas pela Secretaria de Educação e por 
cada instituição de ensino atendida pelo transporte; 
 
4.3 - O funcionamento do transporte escolar obedecerá ao calendário escolar da rede Estadual. 
 
5 – Da Regularidade dos Veículos 
 
5.1 - Na assinatura do contrato, será necessária a apresentação de regularidade dos veículos, 
conforme Instrução de Serviço N Nº. 93, de 23 DE JUNHO DE 2016 do DETRAN: 
 

a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, com respectivo seguro DPVAT 
quitado para cada veículo;  
 

b) Laudo de vistoria semestral de verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, 
emitido por uma das ITL’s (Instituição Técnica Licenciada) ou ETP’s (Entidades Técnicas 
Paraestatais).  
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ANEXO 02 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Santa Leopoldina,           de                        de  2019. 

 

 

Ao 

Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

 

 

Assunto: Credenciamento para a participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª., que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, Carteira de Identidade nº 

_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os 

atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para 

tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, 

praticar todos os atos referentes ao certame. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa) 

 

 

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a 

outorga (item 3.2.3). 
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ANEXO 03 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS HABILITATÓRIAS 

 

 

Santa Leopoldina,           de                  de  2019. 

 

 

Ao 

Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

 

 

 

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no PREGÃO 

PRESENCIAL nº 032/2019 

 

 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________  DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a 

disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências 

habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei 

nº 10.520/02. 

 

 

 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO 

 MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 

 

 

 

 

 

 

  A Empresa -------------------------------,  com Sede na --------------

-------------------, inscrita no CNPJ sob o nº --------------------------------,Inscrição Estadual nº 

------------------------------------, através de seu representante legal ------------------------------

-----------------, inscrito  no CPF/MF sob  o nº------------------------------------------, portador 

da Cédula de Identidade RG nº ----------------------, DECLARA , para fins do disposto no Inciso 

V do Art. 27 da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos . 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

DATA:         /           /2019. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 Representante Legal da Empresa 

 (Assinatura Identificável) 
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ANEXO 05 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES 

 

 

ART. 3º, INCISO XI,  DA IN SRF Nº 480 

 

Ao 

Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 

 

 

A Empresa -------------------------------,  com Sede na ---------------------------------, inscrita 

no CNPJ sob o nº --------------------------------,Inscrição Estadual nº ------------------------------

------, através de seu representante legal -----------------------------------------------, inscrito  

no CPF/MF sob  o nº------------------------------------------, portador da Cédula de Identidade 

RG nº ----------------------, DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da 

Confins, e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o Art. 64 da Lei nº 9.430, de 

27.12.96, que é regularmente inscrita no SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS 

E CONSTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES), nos 

termos da Lei nº 9.317, de 05.12.96. 

 

Para esse efeito, a Declarante informa que: 

 

I – Preenche os seguintes requisitos; 

 

a)- Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contando da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 

assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 

patrimonial: 

 

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 

(DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 

 

II – O signatário é representante legal desta Empresa, assumindo o compromisso de informar 

a Secretaria da Receita Federal e a Unidade Pagadora, imediatamente, eventual 

desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação  na 

prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no Art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o 

sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas 

na Legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.209 do Código Penal) e 

ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27.12.90) . 

 

 

Município/ UF , _____ de ____________________de ______________ 

 

 

 

________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 06 

 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

Ao 

Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

 

 

Assunto: Declaração de atendimento de exigências para participação no PREGÃO 

PRESENCIAL nº 032/2019 

 

 

1 – Declaramos que aceitamos incondicionalmente todas a s condições deste 

edital e seus anexos, resguardado o direito de recurso, contra as decisões que 

contrariarem as determinações deste edital ou da legislação em vigor ;  

 

2 Declaramos que dispomos de veículos adequadas e suficientes para a execução do serviço 

objeto desta licitação, assegurando a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina o direito de 

proceder vistorias nas instalações e equipamentos disponíveis, se assim desejar. 

 

3 - Declaramos expressamente que caso sejamos vencedor do certame comprometemos 

contratar seguro de passageiros para os estudantes que utilizarem os veículos. 

 

4 - Declaramos expressamente que caso sejamos vencedores do certame disponibilizaremos 

para execução do contrato, veículos que atendam as exigências do Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES e a Instrução de Serviços/Detran/ES N Nº 

93, de 23/06/2016. 

 

5 - Declaramos que disponibilizaremos somente motoristas habilitados, com curso de direção 

defensiva, com certificado emitido por entidade oficialmente reconhecida. 

 

 

 

 

 

   ---------------------------------------- ,           de                  de  2019. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

( Assinatura do Representante Legal do Licitante ) 

 



            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 – Centro – CEP 29640-000 – Santa Leopoldina – Espírito Santo 

TEL: (27) 3266-1016 – CNPJ 27.165.521/0001-55 

24 

ANEXO 07 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

LOTE 01 – TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 

 

ORD ITINERÁRIO 
KM 

IDA/ 
VOLTA 

Apvt. 
de 

Veículo 

KM 
DIÁRIO 

TOTAL 
KM 

DIÁRIO 

QNTD 
ALUNO 

VEÍCULO CAPACIDADE 
DO VEÍCULO 

VALOR 
POR KM 

TIPO PLACA 

01 

ALTO PEDRA 
BRANCA - 
CAIOABA - NOVA 
COIMBRA - 
RIBEIRO LIMPO. 
(MATUTINO) 

15,7 9,1 40,5 

67,8 

44 

  
  

  
    

ALTO PEDRA 
BRANCA - 
CAIOBA - NOVA 
COIMBRA - 
RIBEIRO LIMPO - 
SANTA 
LEOPOLDINA. 
(VESPERTINO) 

9,1 9,1 27,3 20 

 

 
 

RAZÃO SOCIAL: 

 

 

CNPJ: 

 

 

Na proposta de preços deverá conter, além da razão social do proponente, CNPJ, 

Inscrição Estadual, endereço, nome do representante legal da Empresa para assinatura 

do contrato, qualificação, CPF/MF, Carteira de Identidade e Endereço. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS. 

 

Nº Conta Corrente para Pagamento  

 

DATA:         /           /2019.                          

   

 

 

Representante Legal da Empresa 

(Assinatura Identificável) 
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ANEXO 08 

 

MINUTA CONTRATUAL  

 

        CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº____/2019. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, DA LINHA ALTO PEDRA BRANCA X 

SEDE. 

 

     O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES,  Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, com sede à Av. Prefeito Hélio Rocha, n° 1.022, Centro, Santa 

Leopoldina - ES, inscrito no CGC/MF sob o n° 27.165.521/0001-55, neste ato representado por 

seu Exmº Prefeito Municipal, VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF (MF) sob o n° 450.128.657-15, e portador da Cédula de Identidade 

RG nº 326063-SSP-ES, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Hélio Rocha, Nº 1330, 

Centro, Santa Leopoldina - ES, CEP: 29640-000, doravante denominado CONTRATANTE e de 

outro lado a Empresa  _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________, estabelecida na _____________________ – 

______________________, neste ato representada pelo Sr. ___________________, 

________, _________, _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______________ e portador 

da Cédula de Identidade nº ___________, residente e domiciliado à 

___________________________, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 

contratado o que se segue, mediante as cláusulas e condições seguintes e em conformidade 

com o Procedimento Licitatório – Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n º 032/2019, e de 

acordo com o Processo Administrativo Nº 001779/2019, de 30.07.2019, da Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

     DO OBJETO 

 

     Constitui objeto do presente contrato a realização de Transporte de 

Escolares da Escola E.E.E.F.M. Alice Holzmeiter, das Comunidades de Alto Pedra Branca, Caioaba, 
Nova Coimbra e Ribeiro Limpo para a Sede do Município e Vice – Versa, compreendendo a linha 

abaixo especificada e detalhada: 

 

ORD ITINERÁRIO 
KM 

IDA/ 
VOLTA 

Apvt. 
de 

Veículo 

KM 
DIÁRIO 

TOTAL 
KM 

DIÁRIO 

QNTD 
ALUNO 

VEÍCULO CAPACIDADE 
DO VEÍCULO 

VALOR 
POR KM 

TIPO PLACA 

01 

ALTO PEDRA 
BRANCA - 
CAIOABA - NOVA 
COIMBRA - 
RIBEIRO LIMPO. 
(MATUTINO) 

15,7 9,1 40,5 

67,8 

44 
  
  

  
    

ALTO PEDRA 
BRANCA - CAIOBA 
- NOVA COIMBRA 

9,1 9,1 27,3 20 
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- RIBEIRO LIMPO - 
SANTA 
LEOPOLDINA. 
(VESPERTINO) 

      

CLÁUSULA SEGUNDA 

    DOS PRAZOS 

 

    2.1 – A execução dos serviços de transporte escolar terá inicio a 

partir da assinatura deste, e término previsto em 30/04/2020, podendo ser prorrogado por 

iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o Art. 57 da Lei 

Federal Nº 8.666/93 e conforme o Parecer/Consulta TC-018/2015. 

 

    2.2 - Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e 

instruções que compõem o Pregão Presencial nº 032/2019 completando o presente contrato 

para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos 

os seus termos. 

 

     2.3 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado em 

virtude do calendário escolar.  

 

    2.4 – No caso de greve escolar e ou reuniões de professor, os dias 

não trabalhados serão compensados no momento de reposição das aulas, sem nenhum ônus 

para o CONTRATANTE. 

 

    CLÁUSULA TERCEIRA  

    DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

     3.1 - O valor do presente contrato será de acordo com os valores 

especificados abaixo, nas seguintes condições: 

 

    a)- PLANILHA -A 

 

     Linha ALTO PEDRA BRANCA X CAIOABA X NOVA COIMBRA X 

RIBEIRO LIMPO X SANTA LEOPOLDINA: (valor do quilometro contratado) 

R$__(____________) x  (quilometragem diária) 67,8 km diários x (total de dias letivos até 

30/04/2020) ___ (_____________) = Valor Global - R$ __________(______________)  

 

      

      3.1.1 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais pela 

Secretaria de Finanças, através da Tesouraria e mediante comprovação pela CONTRATADA 

do recolhimento dos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, decorrentes da 

execução deste instrumento. 

 

     3.1.2 - O pagamento será feito de acordo com o repasse a ser 

realizado pela Secretaria de Estado da Educação, instituído através da Lei Estadual Nº 

9.999/2013, regulamentado pelo Decreto Estadual Nº 3277-R de 09 de abril de 2013, 

(Programa PETE/ES) e do PNATE na mesma proporção dos repasses. 
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     3.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com 

a periodicidade da execução dos serviços, mediante a apresentação ao Protocolo Geral da 

Prefeitura Municipal do documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras, no prazo de 

até 10 (dez) dias contados da data de apresentação da nota Fiscal, com o objeto discriminado e 

após a regular liquidação da despesa, ficando, no caso das Linhas Estaduais, o pagamento 

condicionado ao repasse a ser realizado pela Secretaria Estadual de Educação, dos recursos do 

PETE. 

 

     3.2.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com o 

Atestado de Frequência emitido pela Secretaria Municipal de Educação, certificando quantos 

dias o transporte foi efetivamente cumprido, contra entrega do documento fiscal hábil. 

 

3.2.2 - O pagamento tomará por base o valor cobrado por dia, 

assim os dias não atestados pela Secretaria Municipal de Educação, não serão pagos. Não serão 

atestados os dias em que o transporte não for realizado. 

 

    3.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o 

mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente 

corrigida. 

 

    3.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA poderá 

deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, 

em decorrência de inadimplemento contratual.  

 

    3.5 - O pagamento da fatura somente será feito em carteira ou 

cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou o desconto de 

duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

 

    3.6 - O pagamento das faturas fica condicionado à apresentação 

das Certidões Negativas do INSS e FGTS. 

 

    3.7 – Em conformidade com § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

poderá haver neste instrumento, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento), desde que haja aumento e ou diminuição da quilometragem das linhas, em decorrência 

de aumento e ou diminuição de alunos a serem transportados. 

 

    CLAUSULA QUARTA 

    DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO 

 

    4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

    4.1.1 - Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como 

naqueles trazidos pelo Pregão Presencial nº 032/2019. 

 

     4.1.2 - A empresa contratada se obriga a não fazer nenhuma 

alteração das especificações dos trajetos, sem previa autorização por escrito do CONTRATANTE.  

 

     4.1.3 – Sujeitar-se a fiscalização do CONTRATANTE ou de seus 

Prepostos, dispondo estes de amplos poderes para atuar no sentido de fazer cumprir 

rigorosamente tudo o que se fizer necessário ao fiel e cabal cumprimento deste contrato. 
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     4.1.4 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução deste instrumento, especialmente o FGTS e INSS, como 

estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93. 

 

    4.1.5 - Entregar a nota fiscal com a descrição completa dos 

serviços realizados, de acordo com as especificações detalhadas no quadro de especificações, 

devendo ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA. 

 

    4.1.6 - Manter contratado seguro de passageiros para os 

estudantes que utilizarem os veículos, bem como disponibilizar para execução do contrato, 

veículos que atendam as exigências do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do 

Espírito Santo – DETRAN/ES e a Instrução de Serviço/DETRAN/ES N Nº 93, DE 23 DE JUNHO 

DE 2016. 

 

    4.1.7 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste 

Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão. 

 

    4.1.8 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal 

por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou morais causados pela CONTRATADA, seus 

empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros. 

 

    4.1.9 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, 

seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo 

que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de 

qualquer responsabilidade. 

 

     4.1.10 - Manter durante a vigência do Contrato todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

 

     4.1.11 - Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do serviço, 

objeto do contrato, na forma da legislação em vigor, utilizando, pessoal que atenda aos 

requisitos de qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 

 

     4.1.12 – Manter o(s) veiculo(s) utilizado(s) na execução do serviço, 

sempre em excelentes condições de uso, higiene e segurança, inclusive obedecer 

rigorosamente às normas exigidas pelo DETRAN/ES. 

 

     4.1.13 – No caso de sobrevir defeitos mecânicos de qualquer 

natureza no veículo, que impossibilite o transporte ou implique na segurança e conforto dos 

escolares, O CONTRATADO deverá providenciar a imediata substituição de forma equivalente, 

sob pena de sofrer prejuízos no pagamento do serviço executado. 

 

     4.1.13.1 - Caso ocorra o previsto acima, o CONTRATADO deverá 

comunicar por escrito ao CONTRANTE, qual o veiculo que irá substituir o veiculo com defeito, 

com todas as informações necessárias. 

 

     4.1.14 - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de 

autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da execução do objeto deste contrato, 

assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo o 

CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
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4.1.15 – No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

assinatura deste instrumento, o Licitante deverá apresentar comprovante do seguro de 

passageiros para os estudantes que utilizarem os veículos. 

 

4.1.16 - No ato da assinatura deste contrato a relação dos 

VEÍCULOS AUTORIZADOS, pelo DETRAN-ES, bem como as CREDENCIAIS DO CONDUTOR 

E MONITOR emitidos pelo DETRAN-ES, juntamente com a comprovação de vinculo 

empregatício (cópia da carteira de trabalho ou documentação comprobatória dos cooperados, 

no caso de Cooperativa) para a execução dos serviços de transporte escolar. 

 

4.1.16.1 – Caso o CREDENCIAMENTO DO VEICULO e as 

CREDENCIAS DO CONDUTOR E MONITOR emitidos pelo DETRAN-ES estejam vencidos, 

apresentar cópia do protocolo e/ou solicitação de renovação. 

 

4.1.17 - Apresentar no ato da assinatura deste contrato, a planilha 

constante do ANEXO 7 do edital do Pregão Presencial Nº 032/2019, com a placa do(s) veículo 

(autorizados pelo Detran-ES), nome do condutor e monitor, e respectiva credencial para 

o roteiro descrito. 

  

  CLAUSULA QUINTA 

    DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 

 

    5.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

    5.1.1 - Pagar a contratada o preço estabelecido neste instrumento. 

 

    5.1.2 – O CONTRATANTE através da Secretaria de Educação 

acompanhará a execução dos serviços indicando todas as orientações necessárias desta 

contratação, assim como fará todo o acompanhamento da execução do contrato. 

 

     5.1.3 – A Secretaria de Educação fiscalizará os trajetos, com 

poderes para impugnar, paralisar e mandar substituir imediatamente, o veiculo o motorista ou 

o acompanhante, caso não atendam as exigências deste Contrato. 

 

     5.1.4 – Designar um servidor, através da Secretaria de Educação, 

como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços. 

 

     5.1.5 - Atestar o quantitativo de dias em que o Transporte Escolar 

foi realizado. 

    5.1.6 - Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada 

na execução de qualquer clausula deste contrato; 

 

     5.1.5 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com as 

condições da Clausula Terceira e de acordo com a periodicidade da execução do serviço, 

mediante a apresentação ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal do documento(s) fiscal(is) 

hábil(eis), sem emendas ou rasuras, e ter ocorrido a execução do serviço na forma prevista no 

art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de 

apresentação da nota Fiscal, com a  discriminação do serviço executado e após atestado de 

execução do serviço efetivamente realizado, emitido pela Secretaria de Educação, nos termos 

da Clausula Terceira. 
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    5.1.6 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) 

fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(o) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido 

que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 

devidamente corrigida. 

 

   5.1 7 – Não será permitido manter desvios da linha principal para 

atender alunos que residam a uma distancia menor que 3km da instituição de ensino atendida, 

ou em relação à linha tronco. 

 

    CLAUSULA SEXTA 

    DA RESCISÃO 

 

    6.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das 

multas e penalidades previstas neste instrumento. 

 

    6.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

    I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos, ou prazos; 

    II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

    III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a 

comprovar a impossibilidade, da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

  IV - O atraso injustificado no início do fornecimento dos objetos 

licitados; 

  V - A paralisação do fornecimento dos objetos licitados, sem justa 

causa e prévia comunicação à Administração; 

   VI - A sub-contratação total do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação. 

   VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

   VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas 

na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

   IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

   X  - A dissolução da sociedade; 

    XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

     XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

    XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato; 
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     XIV - O atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos 

devidos pela Administração decorrentes dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

XV - A supressão, por parte da Administração, dos 

fornecimentos/abastecimentos, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do 

limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

  

    6.2.1 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do 

contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

    6.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

 

    I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I à XIII do item 6.2; 

    II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no 

processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração; 

    III - Judicial, nos termos da legislação. 

 

    6.3.1 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 

de autorização escrita do PREFEITO MUNICIPAL. 

 

    6.3.2 – Rescisão contratual por conveniência administrativa, caso a 

Secretaria de Estado da Educação (SEDU) promova a implantação do Sistema Transcolar, com 

aferição de rotas, georeferenciamento e aplicação de valores individuais para cada rota. 

 

    6.3.2.1 – Caso ocorra à implantação pela SEDU do sistema disposto 

no item 6.3.2 deste contrato, a rescisão ocorrerá após a realização de um novo procedimento 

licitatório com a assinatura do respectivo contrato, mediante a notificação da empresa 

contratada com um prazo de antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

    CLAUSULA SETIMA 

    DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

                          7.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 

resultantes desta Licitação, advirão de recursos orçamentários do orçamento do Município, e do 

Repasse oriundo da SEDU, instituído através da Lei Estadual Nº 9.999/2013, 

regulamentado pelo Decreto Estadual Nº 3277-R de 09 de abril de 2013, (Programa 

PETE/ES) e PNATE, a saber: 

 

Secretaria de Educação 

009000.009003.12.361.1156.2.093– Manut. do Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino 

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (227)  

11900000000 – Outros Recursos Vinculados à Educação 

 

    CLÁUSULA OITAVA 

    DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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    8.1 – O presente instrumento poderá ser alterado, quando for 

necessária para a Administração, a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Legislação. 

 

    8.2 – Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para 

atendimento ao item 8.1 deste instrumento, serão de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial deste instrumento. 

 

8.3 – Ocorrendo a prorrogação do presente contrato, os valores 

contratados, ficarão sujeitos ao reajuste de preços nos mesmos índices da portaria publicada 

pela SEDU anualmente, que reajusta os valores por quilometro e faixa de quilometragem ou na 

variação (anual) ocorrida no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) divulgado pelo 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tendo como base final o mês 

imediatamente anterior ao vencimento anual do presente contrato. Este índice será substituído 

caso deixe de ser publicado e utilizar-se-á o que vier a substituí-lo ou o que vier a ser acordado 

entre as partes. 

 

    CLÁUSULA NONA 

    DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

    9.1 – A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as 

condições estabelecidas para o fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades 

constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, a saber: 

 

     9.1.1 – Multa pelo descumprimento das clausulas contratuais. 

 

     9.1.2 - Impedimento do direito de licitar com a Administração 

Pública por um período de até 05(cinco) anos. 

 

     9.1.3 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% 

(quinze por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso no prazo de 

execução dos serviços, pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato e inicio 

das execução dos serviços e pela recusa em realizar o serviço objeto desta Licitação, 

calculada pela formula: 

M = 0,01 x C x D 

   onde: 

M = valor da multa 

C = valor da obrigação 

D = número de dias em atraso 

 

     9.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 9.1.3 e 9.1.1 não 

afasta a aplicação da sanção trazida no item 9.1.2. 

 

     9.1.5 – Para os efeitos do disposto no Art. 87, II, da Lei 8.666/93, 

a multa será de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato licitado. 

 

    CLÁUSULA DÉCIMA 

    DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

    10.1 - A execução deste Contrato será acompanhada pela 

Secretaria de Educação, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a 
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realização do fornecimento dos objetos contratados, para cumprimento das normas 

estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 

 

    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

    DO FORO 

 

    13.1. - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Leopoldina/ES, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 

administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

    E por se encontrarem as partes justas e contratadas, assinam o 

presente instrumento em 04 (quatro) vias de idêntico teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo-assinadas, para se surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

    Santa Leopoldina     de                    2019. 

 

 

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE  

 
CONTRATADA 
 

Testemunhas: 

 

1ª )- ________________________ 2ª)- ________________________
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ANEXO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2019 
 

LOTE 01 – TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 
 

ORD ITINERÁRIO 
KM 

IDA/ 
VOLTA 

Apvt. 
de 

Veículo 

KM 
DIÁRIO 

TOTAL 
KM 

DIÁRIO 

QNTD 
ALUNO 

VEÍCULO CAPACIDADE 
DO VEÍCULO 

VALOR 
MÁXIMO 
POR KM 

TIPO PLACA 

01 

ALTO PEDRA 
BRANCA - 
CAIOABA - 
NOVA COIMBRA 
- RIBEIRO 
LIMPO. 
(MATUTINO) 

15,7 9,1 40,5 

67,8 

44 

  
  

  
   

R$  ALTO PEDRA 
BRANCA - 
CAIOBA - NOVA 
COIMBRA - 
RIBEIRO LIMPO 
- SANTA 
LEOPOLDINA. 
(VESPERTINO) 

9,1 9,1 27,3 20 

 


