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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
TIPO: Menor Preço por Lote 
PROCESSO No: 24891/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar 
gratuito de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino nas Etapas do Ensino Fundamental e 
Médio, conforme especificações e condições estabelecidas nos Anexos I - Termo de Referência e I-A 
deste Edital. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
- INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 05/12/2022. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ATÉ: às 08:00 horas do dia 12/12/2022. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: às 08:00 horas do dia 12/12/2022. 
- LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 15/12/2022. 
- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h01min horas do dia 15/12/2022. 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 - WCompras ID N°213259. 
ID (CIDADES): 2022.001E0700001.01.0019 

 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, realizará licitação, na modalidade "PREGÃO 
ELETRÔNICO", sob o critério de “MENOR PREÇO POR LOTE”, para a aquisição do objeto especificado 
no Anexo I deste Edital. O presente certame será regido pelo Decreto Federal Nº 10.024/2019, pela 
Lei Complementar Nº 123/2006, subsidiariamente pela Lei Federal Nº 8.666/1993, observadas ainda 
as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 
comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos 
da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando 
à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o 
objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o 
processo devidamente instruído à Autoridade competente (autoridade superiora) e propor a 
homologação. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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O Edital estará disponível gratuitamente na página www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações e 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 - O objeto deste Pregão é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte escolar gratuito de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino nas etapas dos Ensino 
Fundamental e Médio, conforme especificações e quantidades estabelecidas nos Anexos I e I-A do 
presente Edital de Licitação. 
 
2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1 - O valor total máximo admitido está descrito no Anexo I-A do Edital de Licitação (Especificação do 
Objeto/Valor Máximo Admitido). 

2.1.1 - A oferta de preços acima dos parâmetros estabelecidos no item anterior, após a fase de 
disputa, importará na desclassificação automática da licitante. 
2.1.2 - O preço deverá ser ofertado/cotado em algarismos, com até duas casas decimais após 
a vírgula, expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 

2.1 - A despesa decorrente da presente Contrato correrá à conta do orçamento Municipal, destinado 
à Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2022, à saber:  Secretaria Municipal de 
Educação: 09 01 12 361 0023 – Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino 
Fundamental - Projeto/Atividade: 2.061 - Elemento Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos: 11900000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação 
- Ficha nº: 298; 09 02 12 362 0026 Manutenção do Transporte Escolar Estadual – Ensino Médio - 
Projeto/Atividade: 2.070 - Elemento Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica - Fonte de Recursos: 11900000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - Ficha nº 418; 
 
3 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 
3.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de 
decadência do direito, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato 
convocatório deste pregão. 

3.1.1 - A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, em campo 
próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
3.1.2 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital ou 
setor técnico competente e pela Procuradoria Municipal, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis.  
3.1.3 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de 
propostas. 

3.2 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
3.2.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

3.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.4 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem 
geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade 
dos licitantes, seu acompanhamento. 
3.5 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela proponente. 
3.6 - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada 
para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, 
de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 
administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 
impugnar o Edital). 
 
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
4.1 - Poderão participar todos os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 
Edital e seus anexos e que tenham autorização para empreender atividade pertinente e compatível 
ao objeto licitado.  
4.1.1 - Todos os interessados, para participação, devem ser previamente credenciados perante o 
sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  
4.2 - A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1 - A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele 
estabelecidas. 

4.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 ou no art. 7º 
da Lei 10.520/2002, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993, ainda que 
impostas por ente federativo diverso do Município de Afonso Cláudio/ES; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d.1) caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 

e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei 8.666/1993 e alterações. 
4.4 - O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do 
licitante. 
4.5 - As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para os 
mesmos itens/lotes. 
4.6 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.6.1.1 - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
4.6.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.6.2 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.6.4 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
4.6.5 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição;  
4.6.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
 
5 - DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 - Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o 
sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
5.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde 
também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 

5.2.1 - Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores 
informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais 
dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail 
falelcom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3.1 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao Município de Afonso Cláudio responder por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 
5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
5.6 - O Pregão será conduzido pelo Município de Afonso Cláudio com apoio técnico e operacional do 
Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
concomitantemente com os documentos de habilitação, proposta com a descrição do objeto 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falelcom@portaldecompraspublicas.com.br
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ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública, quando 
então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 
 
7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:  
7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
7.1.1 - Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 
nacional;  

7.1.1.1 - O preço deverá ser ofertado/cotado em algarismos, com até duas casas decimais após 
a vírgula, expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 

7.1.2 - Marca de cada item ofertado; 
7.1.3 - Fabricante de cada item ofertado; 
7.1.4 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens ou serviços. 
7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Anexo I-A do Edital de Licitação, 
bem como nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações 
públicas (quando os lotes forem formados por itens duplicados os valores unitários não podem ser 
divergentes). 
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8 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
8.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
8.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2 .1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
8.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
8.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

8.5.1 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo 
deste edital. 

8.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
8.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
8.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
R$ 0,01 (um centavo). 
8.9 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
8.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
8.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
8.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
8.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
8.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
8.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 
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8.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.  
8.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
8.18 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 8.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
8.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 
8.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
8.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
8.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
8.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.26 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento.  
8.27 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
8.28 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços: 

8.28.1 - Produzidos no país; 
8.28.2 - Produzidos por empresas brasileiras;  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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8.28.3 - Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
8.28.4 - Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.29 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  
8.30 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

8.30.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.30.2 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 04 (quatro) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.31 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 
9.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
9.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

9.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

9.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
9.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
9.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação 
da proposta. 

9.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
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9.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
9.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
9.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

9.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
9.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10 - DA HABILITAÇÃO: 
10.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras 
públicas, e ainda nos seguintes cadastros: 

10.1.1 - Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
10.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 
10.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 
10.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
10.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
10.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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10.1.7 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 
meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
10.2.1 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Portal de Compras 
Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
10.2.2 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
10.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de 
inabilitação. 
10.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
10.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
10.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a 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. 

10.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

10.7 - Ressalvado o disposto no item 6, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
10.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
10.8.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui o 
Requerimento de Empresário para todos os fins). 
10.8.2 - 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. 
10.8.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
10.8.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
10.9 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
10.9.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
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109.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta 
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 
10.9.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa). 

10.9.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante. * Quando a sede 
da licitante não for do Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e equipe de apoio verificarão a 
regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, identificando irregularidade, a 
licitante será desclassificada.  

10.9.5 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
10.9.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 
10.9.7 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
10.9.8 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a licitante 
deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição; 

10.9.8.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos 
documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
10.9.8.2 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração 
Pública Municipal, ser prorrogado por igual período; 
10.9.8.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração Púbica Municipal outro documento que comprove a extinção ou 
suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 
do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de 
certidão; 
10.9.8.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) 
dias, contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, 
para apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
10.9.8.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração 
Pública, ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela 
licitante a impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão. 
10.9.8.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da 
documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos 
incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
10.9.8.7 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à 
Administração Pública Municipal convocar as licitantes remanescentes e com elas 
contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 12 

  

  

 

I - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 
No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar 
data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de 
disputa da licitação. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a Sentença 
Homologatória do Plano de Recuperação Judicial, além do cumprimento dos demais Requisitos 
de habilitação constantes neste Edital. 
II - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, 
já exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade 
competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, 
extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira do licitante, podendo ser 
atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data 
de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios.  
II.1 - Somente será habilitado o licitante que apresentar no Balanço Patrimonial, os 1seguintes 
índices: Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez 
Corrente (ILC) igual ou maior que 1,00 (um);  

II.1.1 - As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes:  
 
II.1.1.1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  

   ILG = Ativo Circulante +  Realizável a Longo PrazoPassivo Circulante +  Passivo Não Circulante   
 

II.1.1.2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:  
 ILC = AAtivo Circulante Passivo Circulante  
 

II.1.1.3 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:   
  ISG = Ativo Total  Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante 

 
10.10.1 - Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos 
índices referidos acima, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio líquido 
mínimo, na forma dos §§ 2 º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/1993;  

10.10.1.1 - A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor estimado para contratação, considerado o valor estimado para o 
período de 12 (doze) meses, conforme determina a Lei nº 8.666/1993, admitida a 
atualização para a data de apresentação da proposta, por meio de índices oficiais; 
10.10.1.1.2 - A comprovação dos índices referidos no item II.1, bem como do 
patrimônio líquido aludido no item 10.10.1, deverão se basear nas informações 
constantes nos documentos listados no item II, constituindo obrigação exclusiva do 
licitante a apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena de inabilitação.  
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10.10.2 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.  
10.10.3 - As exigências contidas neste item podem ser comprovadas por meio de registro na 
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, 
na forma da legislação que regula a matéria.  
10.10.4 - No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 
exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, será apresentado, 
excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o 
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o 
início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de 
qualificação econômico-financeira para fins de habilitação no certame. 
 
10.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
10.11.1 - Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Município sede da licitante. 
10.11.2 - Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que a mesma está 
adequada ao Novo Código de Trânsito Brasileiro. 
10.11.3 - Declaração formal que disponibilizará os veículos, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, necessários à perfeita execução do futuro contrato, nos ternos do art. 30, §6º 
da Lei n° 8.666/93. 
10.11.4 - Comprovação de que a licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza 
semelhante ao indicado no Anexo I e I-A do Edital. 
10.11.4.1- A comprovação será feita por meio de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente 
assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, 
compatível com o objeto desta licitação. 
 
10.12 - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE OU EQUIPARADAS: 
10.12.1 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede 
da proponente. No caso de Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 
(trinta) dias (que substitui inclusive o Requerimento de Empresário para todos os fins). 

10.13 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
10.14 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
10.15 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
10.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
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11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
11.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 
(quatro) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
11.1.1 - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
11.1.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
11.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
11.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
11.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
11.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
11.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
11.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
11.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) 
minutos. 

12.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência 
desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 
vencedora. 
12.1.2 - Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito 
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
12.1.3 - Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 
comparecer ao Setor de Licitação da P. M. de Afonso Cláudio/ES, de segunda à sexta-feira, das 
07:00 às 13:00. 

12.2 - Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente. 

12.2.1 - As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio 
do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues 
diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 
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12.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo corpo técnico e jurídico, receber, examinar e instruir os 
recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 
devidamente informado à Autoridade Competente para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
12.4 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
12.5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes 
não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 
 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
13.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
13.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
13.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
13.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 
13.3.2 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro do 
Portal de Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  
 
15 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
15.1 - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  
 
16 - DO TERMO DE CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE: 
16.1 - Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de 
contrato ou retirar a Nota de Empenho, ou instrumento equivalente. 
16.2 - O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da 
Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo III deste Edital ou as disposições 
constantes de instrumento equivalente. 
16.3 - O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de sua convocação.  A assinatura do contrato fica condicionada ainda:  

16.3.1 - Relação dos veículos (contendo o número da placa, marca, modelo, ano de 
fabricação e lotação), acompanhada dos seguintes documentos:  
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a) Autorização para Transporte de Escolares, para cada veículo a ser utilizado, conforme 
estabelece as Instruções de Serviços DETRAN/ES nºs  093, de 23/06/2016 e 194N, de 
22/09/2017; 
b) Certificado de Registro e Licenciamento dos veículos - CRLV. Em se tratando de cooperativas 
os veículos poderão estar em nome de seus cooperados, sendo necessário apresentação do 
vínculo da cooperativa com os cooperados. Caso a empresa não seja proprietária do veículo, 
para legitimar sua posse deverá apresentar contrato de locação ou comodato com o 
proprietário do veículo ou ainda outro instrumento que comprove sua propriedade e, 
c) Apólice de seguro de todos os veículos relacionados (seguro de responsabilidade civil) para 
os passageiros, com vigência durante todo o prazo contratual. 
16.3.2 - Relação dos motoristas/condutores (contendo nome completo, número da carteira 
nacional de habilitação e número da autorização de condutor emitida pelo DETRAN/ES), 
acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Autorização de Condutor de Escolares, para cada motorista, conforme estabelece as 
Instruções de Serviços DETRAN/ES nºs  093, de 23/06/2016 e 194N, de 22/09/2017; 
b) Fotocópia da carteira nacional de habilitação dos condutores dos veículos na categoria "D" 
ou "E" e com idade superior a 21 anos;  
c) Documento expedido pelo DETRAN informando que o(s) condutores não tenha(m) cometido 
nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 
dozes meses anteriores a licitação (admite-se fornecido pela internet);  
d) Certificado válido comprovando a frequência do(s) condutor(es) ao curso especializado em 
transporte de escolares e transporte de coletivos;  
e) Certidão negativa do registro de distribuição criminal do(s) condutor(es) relativamente aos 
crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, emitida no exercício atual;  
f) Documento que comprove o vínculo entre a empresa proponente e o(s) condutor(es). 

 
17 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
17.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos conforme o disposto no art. 
57, IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
17.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da autoridade competente e 
manifestação da Procuradoria Municipal. 
17.2 - A prestação do serviço deverá ser iniciada no prazo máximo até 05 (cinco) dias, após o 
recebimento da autorização emitido pelo Administração de Educação. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
18.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Afonso Cláudio, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, garantindo o direito á ampla defesa, o licitante que: 

18.1.1-  não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

18.1.2 -  não entregar a documentação exigida no edital; 
18.1.3 - apresentar documentação falsa; 
18.1.4 - causar o atraso na execução do objeto; 
18.1.5 - não mantiver a proposta; 
18.1.6 - falhar na execução do contrato; 
18.1.7 - fraudar a execução do contrato; 
18.1.8 - comportar-se de modo inidôneo; 
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18.1.9 - declarar informações falsas; e  
18.1.10 -  cometer fraude fiscal. 

18.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 97 da 
Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de participação 
e quanto ao enquadramento como ME/EPP ou equiparadas. 
18.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

18.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que 
participou o licitante; 
18.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Afonso 
Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
18.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto no 
termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.  
18.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no termo de 
contrato ou no termo de referência. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
19.1 - O Município de Afonso Cláudio/ES poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou 
do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

19.1.1 - A anulação do pregão induz à do contrato. 
19.1.2 - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

19.2 - É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
19.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal. 
19.4 - O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 
licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e 
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 
19.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.6 - A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de 
habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 
19.7 - A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 
19.8 - O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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19.8.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 

 19.9 - O foro da cidade de Afonso Cláudio/ES (local da sede do órgão que promove a licitação), com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de 
quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 
19.10 - Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 
endereço eletrônico mencionado neste Edital, ou através do fone (27) 3735.4005. 
19.11 - Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da  
Administração Municipal, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 
19.12 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página www.afonsoclaudio.es.gov.br, link 

Licitação. 

19.13 - O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, no Setor de Licitação da 
P. M. de Afonso Cláudio/ES.  
 
19.14 - Integram este Edital os seguintes anexos: 
Anexo I - Termo de Referência, (ANEXO PDF); 
Anexo I-A - Planilha - Percurso de Saída e Chegada – Capacidade do Veículo – km dia – Valor do Km do 
Dia – Dias Letivos; 
Anexo I -B - Especificação do Objeto/Quantidade/Valor Máximo Admitido; 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços, 
Anexo III - Minuta de Contrato. 

 
Afonso Cláudio/ES, 01  de dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 

Adrielli Moreira Barcellos 
Pregoeira 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

(ANEXO PDF) 
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024891/2022 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSC. EST.: 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

LOTE/ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA QUANT UNID. 
VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

TOTAL POR EXTENSO:   

 
A EMPRESA: _____________ - DECLARA QUE: 
1 - Estão inclusos no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos 
e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte 
e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas. 
2 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3 - Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo I do 
Edital desse processo. 
4 - Tem ciência de que o objeto será avaliado, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda 
a descrição mínima contida no do Termo de Referência ou seja de má qualidade. 
Atenciosamente, 

 
Identificação da empresa 

Assinatura 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
E A EMPRESA _______________. 

 
 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, LUCIANO RONCETTI PIMENTA, 
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº _____________ e RG 
____________, residente e domiciliado na Rua __________, nº ____, Bairro _____________, Afonso 
Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa __________________, 
com sede à ____________(endereço completo)___________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, 
neste ato representado pelo __________ (condição jurídica do representante), Sr. ___________ 
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)___________, denominada CONTRATADA, ajustam o 
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações e de acordo com o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 , nos autos 
do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024891/2022, parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, 
ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as 
disposições deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:  
1.1 - Fica estabelecido o regime de “execução indireta”, sob forma de “empreitada por preço unitário”, 
nos termos do art. 10, II, “b” da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1 - Constitui objeto deste Contrato a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de transporte escolar gratuito de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino nas Etapas 
do Ensino Fundamental e Médio, conforme especificações técnicas, quantidades e prazos 
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital de licitação e Proposta Comercial da 
Contratada, datada de __/__/2022, partes integrantes deste instrumento independente de 
transcrição. 
 
2.2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.2.1 - Os serviços deverão ser prestados, com exclusividade, de acordo com as respectivas 
necessidades operacionais e especificidades pertinentes, no Município de Afonso Cláudio, objetivando 
o transporte escolar de alunos, com ou sem deficiência, em local próximo às suas residências, 
combinado como ponto de encontro, às dependências das escolas da Rede de Ensino; 
2.2.2 - Os veículos utilizados serão de propriedade da própria Contratada, devendo ser disponibilizados 
à Contratante em perfeitas condições de utilização e a apresentação com os equipamentos 
obrigatórios, devendo possuir todas as licenças regularizadas, conforme as legislações de rodovias, 
transporte rodoviário de passageiros, seguro para os transeuntes e encargos sociais e fiscais. Ou seja, 
todas as despesas diretas e indiretas inerentes ao objeto; 
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2.2.3 - Os veículos utilizados para prestar o serviço de transporte escolar deverão ser conduzidos pelo 
condutor devidamente cadastrado no mesmo registro do veículo, nos termos da legislação em vigor; 
2.2.4 - Os alunos deverão ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de 
circulação, utilizando os equipamentos de segurança e respeitando a legislação em vigor; 
2.2.5 - O embarque e desembarque dos alunos deverão ser feitos com segurança nos pontos definidos 
pelos estabelecimentos de ensino e pela Superintendência Regional de Educação, em áreas externas 
das escolas, ou em áreas de estacionamento na via pública, devidamente regulamentadas pelo órgão 
executivo de trânsito ou pela municipalidade; 
2.2.6 - Os itinerários e pontos de parada para embarque e desembarque do Transporte Escolar deverão 
ser estabelecidos de comum acordo entre os credenciados e sua clientela (pais ou responsáveis pelos 
estudantes), buscando as condições mais seguras de trânsito e atendendo às demais exigências dos 
respectivos órgãos executivos de trânsito competentes, bem como deverão manter em seus veículos 
relação dos escolares com seus endereços, contatos telefônicos dos responsáveis e horários de 
embarque e desembarque nos estabelecimentos escolares. Havendo dúvidas ou reclamações em 
relação ao itinerário, a Superintendência Regional de Educação deve ser contatada para definir, junto 
aos envolvidos, os melhores trajetos e pontos de embarque e desembarque. 
2.2.7 - Em obediência ao Art. 5º da Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 93, de 23 de junho de 2016, as 
vistorias são obrigatórias e deverão ser realizadas semestralmente conforme calendário estabelecido 
pelo Detran. 
2.2.8 - Independentemente das vistorias previstas na legislação de trânsito, os veículos utilizados no 
transporte dos alunos deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza; 
2.2.9 - No transporte de escolares, com até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a presença de 
acompanhante, com idade mínima de 18 (dezoito) anos, devidamente cadastrados no órgão 
competente, conforme Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 011, de 13 de fevereiro de 2014; 
2.2.10 - O transporte de menores de 10 (dez) anos de idade, deverá ser realizado em conformidade 
com a Resolução do CONTRAN nº 277/2008 alterações, através das Resoluções CONTRAN Nºs 533, de 
17 de junho de 2015 e 541, de 15 de julho de 2015. 
2.2.11 - Fica estabelecido um limite de 15 (quinze) minutos para o recolhimento dos alunos, que serão 
transportados aos seus respectivos domicílios ou paradas de ônibus, dentro das rotas estabelecidas 
neste edital. 
2.2.12 - Constituir-se-ão exceções, casos em que as atividades pedagógicas estendam-se após o 
horário costumeiro, que a empresa contratada deverá ser avisada com antecedência por escrito pela 
Instituição de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação. 
2.2.13 – Todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos a que vier 
incidir serão de total responsabilidade da Contratada. 
2.2.14 - Em caso de quebra de veículos, a Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-os, de 
modo a evitar a interrupção dos serviços do transporte, daquela rota. 
2.2.15 - A Contratada deverá orientar os condutores dos veículos, bem como demais funcionários da 
mesma, quanto à observação concernente ao trato dos alunos, estabelecido no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e demais legislações voltadas ao menor, sob pena de responderem judicialmente por 
seus atos. 
2.2.15 - A Contratada não poderá transportar alunos, fora do horário das aulas, para qualquer outra 
atividade, sem autorização da Secretaria Municipal de Educação, por escrito, que se manifestará no 
caso de Projetos e Programas onde houver atividades em contra turno. Não poderá ocorrer o 
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transporte de familiares de alunos, salvo nos casos autorizados por escrito pela Secretaria Municipal 
de Educação. 
2.2.16 - A Contratada fica obrigada a fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os 
equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela 
Fiscalização.  
2.2.17 - A Contratada fica obrigada a afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para o 
Município, qualquer funcionário que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar a participar 
da execução dos serviços, desde que devidamente justificado. 
2.2.18 - O motorista e o monitor também serão identificados com crachá, devidamente uniformizados, 
indicando o nome da empresa.  
2.2.19 - O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos permaneçam sentados, priorizando 
a capacidade do veículo e usem corretamente o cinto de segurança.  
2.2.20 - O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos embarquem e desembarquem do 
veículo nos locais indicados no contrato, zelando pela segurança dos mesmos. 
2.2.21 - O motorista e o monitor deverão manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.  
2.2.22 - O motorista e o monitor deverão comunicar à Unidade Escolar e SEMED, de imediato, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a execução dos serviços.   
2.2.23 - A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do 
condutor. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO: 
3.1 - O valor total do contrato é de R$ ________________ (_____________), conforme anexo. 
3.1.1 - Pela prestação de serviços, o Contratante pagará mensalmente à Contratada, correspondente 
aos serviços efetivamente prestados (quilometragem percorrida x dias letivos x valor do quilômetro) e 
nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 
fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas inerentes ao contrato.  
3.2 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão 
ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente 
pactuadas.  
3.3 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 
3.3.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 
no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  
3.3.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.  
3.3.3 - Não será concedida a revisão quando:  
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 
definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;  
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 
parte interessada;  
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d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-
se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de 
superveniente determinação legal 
3.3.4 - A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da 
Procuradoria Municipal.  
3.4 - O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das 
variações inflacionárias, desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar do término da vigência da 
proposta comercial apresentada ou da data do último reajustamento, de acordo com a Lei nº 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001. 
3.4.1 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice 
que vier a substituí-lo.  
3.4.2 - Compete à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser 
aprovado pelo Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo 
do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.  
3.4.3 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 
8º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.5 - A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para menos, 
adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva.  
3.6 - As revisões e reajustes a que o contratado fizer jus mas que não forem requeridas formalmente 
durante a vigência deste Contrato serão consideradas renunciadas com a assinatura da prorrogação 
contratual com base no art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, ou com o encerramento do Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
4.1 - A Contratante pagará à Contratada, até o 30º (trigésimo) útil do mês subsequente à prestação 
dos serviços, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, devidamente 
aceitas pelo Contratante, acompanhadas ainda das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
devidamente válidas e dos Relatórios de Serviços. 
4.1.1 - As notas fiscais dos serviços deverão ser emitidas com data, razão social da Contratada, 
discriminação e descrição dos serviços, seu valor unitário e global, indicação do período 
correspondente de sua realização, bem como conter o nome da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio e CNPJ. 
4.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  
  VM  =  VF  x   12    x   ND 
                         100       360 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

4.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
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4.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
4.5 - A liquidação das despesas obedecerão rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964 e demais 
normas pertinentes a matéria. 
4.6 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados à partir da data de assinatura 
do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos conforme o disposto no art. 
57, IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

5.1.2 - A prorrogação será precedida de justificativa, manifestação da Procuradoria Municipal 
e autorização da Autoridade competente. 

5.2 - A execução dos serviços deverá iniciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis à contar do 
início da vigência do contrato. 
5.3 - A Contratada deverá realizar o serviço pelo período 204 (duzentos e quatro) dias letivos 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
6.1 - A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta do orçamento Municipal, destinado 
à Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2022, à saber:  Secretaria Municipal de 
Educação: 09 01 12 361 0023 – Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino 
Fundamental - Projeto/Atividade: 2.061 - Elemento Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos: 11900000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação 
- Ficha nº: 298; 09 02 12 362 0026 Manutenção do Transporte Escolar Estadual – Ensino Médio - 
Projeto/Atividade: 2.070 – Elemento Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica - Fonte de Recursos: 11900000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - Ficha nº 418; 
6.1.1 - No exercício subsequente, a despesas correrão à conta de dotação orçamentária que lhe for 
destinada, indicando-se, oportunamente, o crédito para sua cobertura.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
7.1- Compete à CONTRATADA: 
7.1.1 - Executar o objeto nas condições especificadas neste Contrato e no Termo de Referência - Anexo 
I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição; 
7.1.2 - Responsabilizar-se integralmente pela execução e entrega dos serviços contratados, em 
conformidade com os prazos, padrões e normas aplicadas à espécie; 
7.1.3 - Executar o objeto deste contrato sob sua total e inteira responsabilidade, sendo-lhe vedado 
ceder, transferir ou terceirizar, no todo ou em parte, os direitos e obrigações assumidos neste 
instrumento, ou que dele resultem, sem prévia e formal anuência do Contratante; 
7.1.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.5 - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, trabalhistas e da seguridade social resultante da 
execução do contrato; 
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7.1.6 - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas, diretas ou indiretas, de quaisquer 
tributos, contribuições, multas ou ônus oriundos da contratação, pelos quais seja responsável, 
principalmente os de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial; 
7.1.7 - Garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia e qualidade, de acordo com o previsto na legislação, as especificações técnicas 
e demais condições previstas nas resoluções/instruções do DETRAN e CONTRAN; 
7.1.8 - Fornecer administrativamente, a todo e qualquer usuário, as informações por ele solicitadas e 
relativas especificamente ao seu veículo e ao seu credenciamento junto ao DETRAN/ES; 
7.1.9 - Trajar-se adequadamente ficando proibido o uso de short, minissaias e calçados abertos que 
não se fixem aos pés; 
7.1.10 - Conduzir os passageiros até o destino final sem interrupção voluntária da viagem; 
7.1.11 - Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque dos 
passageiros; 
7.1.12 - Orientar os passageiros, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-
os sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar 
terceiros em risco; 
7.1.13 - Afixar nos veículos os documentos na forma exigida pelas Resoluções do DETRAN/ES, e usar 
ostensivamente uma credencial de identificação de condutor; 
7.1.14 - Recolher, guardar e, posteriormente, entregar qualquer objeto esquecido no veículo; 
7.1.15 - Providenciar o imediato transporte dos passageiros sempre que o veículo credenciado for 
imobilizado por problemas técnicos/mecânicos, impedido de movimentação com segurança ou 
fiscalização, viabilizando, para isso, meio de transporte adequado e seguro para condução dos 
passageiros. Neste caso o veículo deve estar devidamente licenciado e concluirá o percurso em caráter 
de emergência, devendo o condutor, em prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informar à Coordenação 
do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação; 
7.1.16 - Permitir e facilitar a ação da fiscalização pela Contratante e pelas autoridades de trânsito; 
7.1.17 - Manter atualizado o registro do transporte de passageiros, o cadastro dos veículos, 
condutores, apresentando e revalidando quaisquer documentos previstos nas resoluções do 
DETRAN/ES; 
7.1.18 - Fornecer ao DETRAN/ES e a fiscalização de trânsito, quando solicitado, as informações relativas 
aos registros de velocidade e vistoria do cronotacógrafo; 
7.1.19 - Responsabilizar-se diretamente pela conduta de seus condutores; 
7.1.20 - Utilizar para condução dos veículos apenas condutores cadastrados na forma das Resoluções 
do DETRAN/ES e que não estejam proibidos de dirigir, em virtude de suspensão ou da cassação da 
Carteira Nacional de Habilitação pela autoridade de trânsito, na forma da legislação de trânsito; 
7.1.21 - Submeter à vistoria do veículo, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES; 
7.1.22 - Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos 
na legislação de trânsito; 
7.1.23 - Manter todas as condições iniciais de credenciamento, inclusive quanto aos veículos e 
condutores; 
7.1.24 - A empresa contratada fica obrigada a atender às Unidades Escolares observando o horário de 
início e final das aulas, organizando então suas linhas, de forma que os alunos não sejam prejudicados 
em carga horária, ou seja, deverão ser entregues à escola até o horário do início das aulas e recolhidos 
somente após o término das mesmas. 
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7.1.26 - Fornecer veículos convencionais e adaptados, abastecidos de combustível com toda a 
manutenção corretiva e preventiva inclusa. 
7.1.27 – Arcar com todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos a 
que vier incidir serão de total responsabilidade da Contratada. 
 
7. 2- Compete à CONTRATANTE:  
7.2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos trabalhos por meio de servidor(es) formalmente 
designados;  
7. 2.2 - Atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento; 
7.2.3 - Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da 
fiscalização; 
7.2.4 - Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como 
nas demais informações e instruções complementares deste Contrato, necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos; 
7.2.5 - Exercer rigoroso controle sobre a execução dos serviços aprovando os eventuais ajustes que 
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 
7.2.6 - Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as 
faturas emitidas pela Contratada; 
7.2.7 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços. 
7.2.8 - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato. 
7.2.9 - Observar para que durante a vigência contratual sejam cumpridas todas as obrigações 
assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo licitatório, 
7.2.10 - Fornecer todas as informações necessárias para a execução dos serviços pelo contratado; 
7.2.11 - Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou irregularidades 
na execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

8.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 
8.666/93. 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado 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; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda 
a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 
9.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre 
si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos 
(alínea "b"). 

8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 
dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 
8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso da 
vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 
indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

8.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
8.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
8.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 29 

  

  

 

8.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
9.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ADITAMENTOS: 
10.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após manifestação 
formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
11.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO: 
12.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 
13.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor(es) da Administração 
Municipal, formalmente designado(s), responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, competindo-lhe(s) atestar a realização do serviço, observando as disposições 
deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.  
13.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições. 
13.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
13.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
13.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
13.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: 
14.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento 
ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal Nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente contratação. E por estarem justos e acordados assinam o presente instrumento 
para que produza os efeitos legais.  
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2022. 

 
 
 

LUCIANO RONCETTI PIMENTA 
PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO/ES 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
01) __________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                    Assinatura      
 
02) ___________________________ - ______________________ - CPF Nº __________________  
                    Nome                                                     Assinatura 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

1 - OBJETO:  

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar gratuito de alunos 
matriculados na Rede Estadual de Ensino nas Etapas do Ensino Fundamental e Médio, por preço unitário por 
quilômetro rodado em veículos da própria contratada, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas 
indiretas e benefícios incluindo o fornecimento de veículos convencionais e adaptados, abastecidos de 
combustível com toda a manutenção corretiva e preventiva inclusa, com um operador, sendo o condutor por rota 
conforme especificado em demonstrativos em anexo, em conformidade com a Instrução de Serviço DETRAN/ES 
Nº 93, de 23 de junho de 2016 e alterações, através da Instrução de Serviço DETRAN/E 194, de 22 de setembro de 
2017. 

1.2 - Para fixação do valor da contratação foi utilizado o estudo de custos realizado pelo Governo Estadual, através 
da Secretaria Estadual de Educação - SEDU/ES em convênio firmado com a Universidade Federal de Minas Gerais 
- UFMG (Convênio Nº 9001/2016) e repassado à Secretaria Municipal de Educação através da Superintendência 
Regional de Educação, conforme correspondência anexada. Os valores fixados através do convênio 
supramencionado levam em consideração os fatores individuais de cada percurso, custo do combustível, tipo de 
veículo, salário do motorista, encargos e outros fatores que tornem o percurso viável a um preço atrativo para as 
empresas interessadas. 

2 - PRAZO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:  

2.1 - A Contratada deverá realizar o serviço pelo período 204 (duzentos e quatro) dias letivos, a partir da assinatura 
do contrato, conforme calendário escolar emitido pela Superintendência Regional de Educação. A vigência do 
Contrato será de 12 (doze) meses. 

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1- Os serviços deverão ser prestados, com exclusividade, de acordo com as respectivas necessidades 
operacionais e especificidades pertinentes, no Município de Afonso Cláudio, objetivando o transporte escolar de 
alunos, com ou sem deficiência, em local próximo às suas residências, combinado como ponto de encontro, às 
dependências das escolas da Rede de Ensino; 

3.2 - Os veículos utilizados serão de propriedade da própria Contratada, devendo ser disponibilizados à 
Contratante em perfeitas condições de utilização e a apresentação com os equipamentos obrigatórios, devendo 
possuir todas as licenças regularizadas, conforme as legislações de rodovias, transporte rodoviário de passageiros, 
seguro para os transeuntes e encargos sociais e fiscais. Ou seja, todas as despesas diretas e indiretas inerentes ao 
objeto; 

3.3 - Os veículos utilizados para prestar o serviço de transporte escolar deverão ser conduzidos pelo condutor 
devidamente cadastrado no mesmo registro do veículo, nos termos da legislação em vigor; 

3.4 - Os alunos deverão ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de circulação, utilizando 
os equipamentos de segurança e respeitando a legislação em vigor; 

3.5 - O embarque e desembarque dos alunos deverão ser feitos com segurança nos pontos definidos pelos 
estabelecimentos de ensino e pela Superintendência Regional de Educação, em áreas externas das escolas, ou 
em áreas de estacionamento na via pública, devidamente regulamentadas pelo órgão executivo de trânsito ou 
pela municipalidade; 

3.6 - Os itinerários e pontos de parada para embarque e desembarque do Transporte Escolar deverão ser 
estabelecidos de comum acordo entre os credenciados e sua clientela (pais ou responsáveis pelos estudantes), 
buscando as condições mais seguras de trânsito e atendendo às demais exigências dos respectivos órgãos 
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executivos de trânsito competentes, bem como deverão manter em seus veículos relação dos escolares com seus 
endereços, contatos telefônicos dos responsáveis e horários de embarque e desembarque nos estabelecimentos 
escolares. Havendo dúvidas ou reclamações em relação ao itinerário, a Superintendência Regional de Educação 
deve se contatada para definir, junto aos envolvidos, os melhores trajetos e pontos de embarque e desembarque; 

3.7 - Em obediência ao Art. 5º da Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 93, de 23 de junho de 2016, as vistorias são 
obrigatórias e deverão ser realizadas semestralmente conforme calendário estabelecido pelo Detran; 

3.8 - Independentemente das vistorias previstas na legislação de trânsito, os veículos utilizados no transporte dos 
alunos deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza; 

3.9. No transporte de escolares, com até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a presença de acompanhante, com 
idade mínima de 18 (dezoito) anos, devidamente cadastrados no órgão competente, conforme Instrução de 
Serviço DETRAN/ES Nº 011, de 13 de fevereiro de 2014; 

3.10 - O transporte de menores de 10 (dez) anos de idade, deverá ser realizado em conformidade com a Resolução 
do CONTRAN nº 277/2008 alterações, através das Resoluções CONTRAN Nº 533, de 17 de junho de 2015 e Nº 541, 
de 15 de julho de 2015. 

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1 - Garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
e qualidade, de acordo com o previsto na legislação, as especificações técnicas e demais condições previstas nas 
resoluções/instruções do DETRAN e CONTRAN; 

4.2 - Fornecer administrativamente, a todo e qualquer usuário, as informações por ele solicitadas e relativas 
especificamente ao seu veículo e ao seu credenciamento junto ao DETRAN/ES; 

4.3 - Trajar-se adequadamente ficando proibido o uso de short, minissaias e calçados abertos que não se fixem 
aos pés; 

4.4 - Conduzir os passageiros até o destino final sem interrupção voluntária da viagem; 

4.5 - Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque dos passageiros; 

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

4.7 - Afixar nos veículos os documentos na forma exigida pelas Resoluções do DETRAN/ES, e usar ostensivamente 
uma credencial de identificação de condutor; 

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

4.9 - Providenciar o imediato transporte dos passageiros sempre que o veículo credenciado for imobilizado por 
problemas técnicos/mecânicos, impedido de movimentação com segurança ou fiscalização, viabilizando, para 
isso, meio de transporte adequado e seguro para condução dos passageiros. Neste caso o veículo deve estar 
devidamente licenciado e concluirá o percurso em caráter de emergência, devendo o condutor, em prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, informar à Coordenação do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação; 

4.10 - Permitir e facilitar a ação da fiscalização pela Contratante e pelas autoridades de trânsito; 

4.11 - Manter atualizado o registro do transporte de passageiros, o cadastro dos veículos, condutores, 
apresentando e revalidando quaisquer documentos previstos nas resoluções do DETRAN/ES; 

4.12 - Fornecer ao DETRAN/ES e a fiscalização de trânsito, quando solicitado, as informações relativas aos registros 
de velocidade e vistoria do cronotacógrafo; 

4.13 - Responsabilizar-se diretamente pela conduta de seus condutores; 

4.14 - Utilizar para condução dos veículos apenas condutores cadastrados na forma das Resoluções do DETRAN/ES 
e que não estejam proibidos de dirigir, em virtude de suspensão ou da cassação da Carteira Nacional de Habilitação 
pela autoridade de trânsito, na forma da legislação de trânsito; 

4.15 - Submeter à vistoria do veículo, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES; 

4.16 - Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na legislação 
de trânsito; 
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4.17 - Manter todas as condições iniciais de credenciamento, inclusive quanto aos veículos e condutores; 

4.18 - A empresa contratada fica obrigada a atender às Unidades Escolares observando o horário de início e final 
das aulas, organizando então suas linhas, de forma que os alunos não sejam prejudicados em carga horária, ou 
seja, deverão ser entregues à escola até o horário do início das aulas e recolhidos somente após o término das 
mesmas. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

5.1 - Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos neste Termo de Referência; 

5.2 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 

5.3 - Fiscalizar os serviços, objeto deste Termo de Referência, designando servidor para acompanhar a execução 
do contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com 
as exigências estipuladas tanto nesse Termo quanto no instrumento contratual; 

5.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato; 

5.5 - Observar que durante a vigência contratual sejam cumpridas todas as obrigações assumidas pela empresa a 
ser contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 
licitatório; 

5.6 - Assegurar o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada, quando devidamente uniformizados 
e identificados, aos locais de embarque e desembarque dos passageiros a ser transportados; 

5.7 – Manter registro dos alunos atendidos no transporte escolar, assim como registros das rotas e pontos de 
embarque e desembarque; 

5.8 - Proceder o pedido de transporte respeitando o prazo para a referida solicitação, sendo admitido o 
aproveitamento do traslado para a captura de outros passageiros no decorrer do mesmo, desde que previamente 
previsto. 

5.9 - Informar à empresa contratada, com antecedência, casos em que as atividades pedagógicas estendam-se 
após o horário costumeiro. 

 

6 - DAS PENALIDADES: 

6.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, 
nas seguintes condições: 

6.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor 
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se 
parcialmente executado; 

6.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos 
serviços; 

6.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 8.666/93. 

6.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado: 

(a) Advertência; 

(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual reajustado não executado pelo particular; 

(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado 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, 
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falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea "c". 

6.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas 
poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

6.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 
ampla defesa e o contraditório. 

7 - PAGAMENTO:  

7.1 - A Contratante pagará à Contratada, até o 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente à prestação do 
serviço, mediante a apresentação Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pela Contratante, 
vedada antecipação. 

7.2 - O Preenchimento e envio das Notas Fiscais/Faturas deverá ser conforme a legislação vigente, devendo 
constar ainda o número do contrato correspondente e demais especificações dos serviços prestados. 

7.3 - A efetuação do pagamento fica condicionado ainda à informação do Setor Requisitante de que os serviços 
foram regularmente executados e à apresentação dos Certificados de Regularidade Fiscal e Trabalhista por parte 
da Contratada. 

7.4 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendentes quaisquer critérios exigidos nos 
subitens anteriores, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

7.5 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam, 
de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

7.6 - A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes de 
interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base 
de cálculo, isenções etc. 

7.7 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota 
Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 

7.8 - A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 
Contratada, em decorrência de inadimplemento do Contrato. 

7.9 - Os itens do Contrato e as quilometragens devem ser observadas, devendo qualquer dúvida referente ao 
pagamento dos mesmos ser sanada pela Secretaria Municipal de Educação. Atividades não contratadas não serão 
remuneradas, ainda que solicitadas por funcionários das instituições de ensino. 

8 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.1 - Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Município sede da licitante. 

8.2 - Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que a mesma está adequada ao Novo Código 
de Trânsito Brasileiro 

8.3 - Declaração formal que disponibilizará os veículos, equipamentos e pessoal técnico especializado, necessários 
à perfeita execução do futuro contrato, nos ternos do art. 30, §6º da Lei n° 8.666/93. 

8.4 - Para a ASSINATURA DO CONTRATO deverá apresentar ainda:  

8.4.1 - Relação dos veículos (contendo o número da placa, marca, modelo, ano de fabricação e lotação), 
acompanhada dos seguintes documentos:  

a) - Autorização para Transporte de Escolares, para cada veículo a ser utilizado, conforme estabelece as Instruções 
de Serviços DETRAN/ES nº093, de 23/06/2016 e nº 194N, de 22/09/2017; 

b) - Certificado de Registro e Licenciamento dos veículos - CRLV. Em se tratando de cooperativas os veículos 
poderão estar em nome de seus cooperados, sendo necessário apresentação do vínculo da cooperativa com os 
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cooperados. Caso a empresa não seja proprietária do veículo, para legitimar sua posse deverá apresentar contrato 
de locação ou comodato com o proprietário do veículo ou ainda outro instrumento que comprove sua propriedade 
e, 

c) - Apólice de seguro de todos os veículos relacionados (seguro de responsabilidade civil) para os passageiros, 
com vigência durante todo o prazo contratual. 

8.4.2 - Relação dos motoristas/condutores (contendo nome completo, número da carteira nacional de habilitação 
e número da autorização de condutor emitida pelo DETRAN/ES), acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Autorização de Condutor de Escolares, para cada motorista, conforme estabelece as Instruções de Serviços 
DETRAN/ES nº 093, de 23/06/2016 e nº 194N, de 22/09/2017; 

b) Fotocópia da carteira nacional de habilitação dos condutores dos veículos na categoria "D" ou "E" e com idade 
superior a 21 anos;  

c) Documento expedido pelo DETRAN informando que o(s) condutores não tenha(m) cometido nenhuma infração 
grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze meses anteriores a licitação (admite-
se fornecido pela internet);  

d) Certificado válido comprovando a frequência do(s) condutor(es) ao curso especializado em transporte de 
escolares e transporte de coletivos;  

e) Certidão negativa do registro de distribuição criminal do(s) condutor(es) relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores, emitida no exercício atual;  

f) Documento que comprove o vínculo entre a empresa proponente e o(s) condutor(es). 

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1 - Fica estabelecido um limite de 15 (quinze) minutos para o recolhimento dos alunos, que serão transportados 
aos seus respectivos domicílios ou paradas de ônibus, dentro das rotas estabelecidas neste edital. 

9.2 - Constituir-se-ão exceções, casos em que as atividades pedagógicas estendam-se após o horário costumeiro, 
que a empresa contratada deverá ser avisada com antecedência por escrito pela Instituição de Ensino ou pela 
Superintendência Regional de Educação. 

9.3 - Todas as despesas com manutenção de frota, funcionários, encargos e tributos a que vier incidir serão de 
total responsabilidade da Contratada. 

9.4 - Em caso de quebra de veículos, a Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a 
interrupção dos serviços do transporte daquela rota. 

9.5 - A Contratada deverá orientar os condutores dos veículos, bem como demais funcionários da mesma, quanto 
à observação concernente ao trato dos alunos, estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 
legislações voltadas ao menor, sob pena de responderem judicialmente por seus atos. 

9.6 - A Contratada não poderá transportar alunos, fora do horário das aulas, para qualquer outra atividade, sem 
autorização da Secretaria Municipal de Educação, por escrito, que se manifestará no caso de Projetos e Programas 
onde houver atividades em contra turno. Não poderá ocorrer o transporte de familiares de alunos, salvo nos casos 
autorizados por escrito pela Secretaria Municipal de Educação. 

9.7 - A Contratada fica obrigada a Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de 
segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização.  

9.8 - A Contratada fica obrigada a afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para o Município, qualquer 
funcionário que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar a participar da execução dos serviços, desde 
que devidamente justificado. 

9.9 - O motorista será identificado com crachá, devidamente uniformizados, indicando o nome da empresa.  

 9.10 - O motorista devera zelar para que os alunos permaneçam sentados, priorizando a capacidade do veículo e 
para que usem corretamente o cinto de segurança.  

9.11 - O motorista deverá zelar para que os alunos embarquem e desembarquem do veículo nos locais indicados 
no contrato, zelando pela segurança dos mesmos. 

9.12 - O motorista deverá manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.  
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9.13 - O motorista deverá comunicar à Unidade Escolar e SEMED, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique durante a execução dos serviços.   

9.14 - A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do condutor.  

9.15 - Fica designado para exercer as atividades de fiscalização do Contrato o servidor da Secretaria Municipal de 
Educação: Deyvson Moutinho Caliman. 

Responsável pela elaboração do presente Termo de Referência: Valquíria Karla Carnielli Tonoli - Secretária 
Municipal de Educação 

 
 

Respeitosamente, 

 

 

Valquíria Karla Carnielli Tonoli 
Secretária Municipal de Educação 



Ida Volta Aprov. R$/km Unitário Total

01 20192102086
ALTO SAO PEDRO X  ALTO TRES PONTÕES X ALTO GRAMINHA X 

GRAMINHA X SANTA JOANA X EEEM MATA FRIA
EEEM MATA FRIA TR N 5 NÃO 4 7,4 7,4 0 14,8 14,8 8 204 R$ 16,24 R$ 240,35 R$ 49.031,40

02 20192102085 FRANCISCO CORREIA X EEEM MATA FRIA EEEM MATA FRIA TR N 5 NÃO 9 12,3 12,3 0 24,6 24,6 15 204 R$ 13,04 R$ 320,78 R$ 65.439,12

03 20192102088
ALTO SAO PEDRO X  ALTO TRES PONTÕES X ALTO GRAMINHA X 

GRAMINHA X SANTA JOANA X EEEM MATA FRIA
EEEM MATA FRIA TR N 5 NÃO 11 11 11 0 22 22 15 204 R$ 14,14 R$ 311,08 R$ 63.460,32

04 20192102087
ALTO SERRA PELADA X SANTA JOANA X FRANCISCO CORREIA X EEEM 

MATA FRIA
EEEM MATA FRIA TR N 5 NÃO 10 11,8 11,8 0 23,6 23,6 15 204 R$ 13,43 R$ 316,95 R$ 64.657,80

05 20212102096 ALTO TRES PONTOES X ALTO SANTA JOANA X EEEM MATA FRIA EEEM MATA FRIA TR N 5 NÃO 9 10,8 10,8 0 21,6 21,6 15 204 R$ 14,33 R$ 309,53 R$ 63.144,12

06 20172102055
SANTA LUZIA DO RIO DO PEIXE X PEROBA X  SAO LUIS DE BOA SORTE  

X EE JOSÉ CUPERTINO
EE José Cupertino TR N 5 NÃO 1 13 13 0 26 26 8 204 R$ 9,78 R$ 254,28 R$ 51.873,12

07 20172102023 ALTO TABATINGA X FAZENDA GUANDU X EEEFM MARIA A. ALVIM EEEFM Maria de Abreu Alvim TR M 5 NÃO 14 6,6 6,6 4,7 17,9 17,9 15 204 R$ 16,04 R$ 287,12 R$ 58.572,48

08 20172102082 CÓRREGO DAS FLORES X EE JOSÉ CUPERTINO EE José Cupertino TR V 5 NÃO 2 5,7 5,7 0 11,4 11,4 8 204 R$ 20,22 R$ 230,51 R$ 47.024,04

09 20222102126
BONFIM X SÃO VICENTE DO FIRME X ASSENTAMENTO X PORTEIRÃO X 

EE JOSÉ CUPERTINO
EE José Cupertino TR V 5 NÃO 4 22,9 22,9 0 45,8 45,8 8 204 R$ 6,70 R$ 306,86 R$ 62.599,44

R$ 71,18 R$ 1.498,69 R$ 305.732,76

R$ 52,74 R$ 1.078,77 R$ 220.069,08

64 207,7 123,92R$      R$ 2.577,46 525.801,84R$          

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Planilha para Licitação - Processo: 24891/22

TOTAL GERAL

Obs: Dias Letivos Ano*: Regular 5 ; EJA 5 ; APAE/AEE 2.

Observação: As capacidades dos veículos definidas pela SEDU são as mínimas exigidas em cada uma das 4 faixas de veículos (08, 15, 23 e 41 passageiros), podendo ser executadas por veículos de maior capacidade nos casos em que a via permita e que não haja prejuízo aos alunos.

Horários: Estimativa de horários de entrada e saída dos alunos da escola.

Lote Único

Código Rota Descrição da Rota Escola
Tipo de

Linha
Turno

Dias/

Semana
Monitor Alunos

Quilometragem
Lotação

Custo

Total

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Item Dias



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ANEXO I-A

EDITAL

Nº000056/2022

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00001 - LOTE 01Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

ALTO SAO PEDRO X  ALTO TRES
PONTÕES X ALTO GRAMINHA X
GRAMINHA X SANTA JOANA X EEEM
MATA FRIA. - EEEM MATA FRIA -
Noturno - 08 passageiros. Códigos
Rotas: 20192102086.

204,000DL00007338001 240,35 49031,40Não

FRANCISCO CORREIA X EEEM MATA
FRIA - - EEEM MATA FRIA - Noturno -
15 passageiros. Códigos Rotas:
20212102085.

204,000DL00007341002 320,78 65439,12Não

ALTO SAO PEDRO X  ALTO TRES
PONTÕES X ALTO GRAMINHA X
GRAMINHA X SANTA JOANA X EEEM
MATA FRIA - - EEEM MATA FRIA -
Noturno - 15 passageiros. Códigos
Rotas: 20192102088

204,000DL00007344003 311,08 63460,32Não

ALTO SERRA PELADA X SANTA
JOANA X FRANCISCO CORREIA X
EEEM MATA FRIA. - EEEM MATA FRIA -
Noturno - 15 passageiros. Códigos
Rotas: 20192102087.

204,000DL00007340004 316,95 64657,80Não

ALTO TRES PONTOES X ALTO SANTA
JOANA X EEEM MATA FRIA - EEEM
MATA FRIA - Noturno - 15 passageiros.
Códigos Rotas: 20192102096.

204,000DL00007345005 309,53 63144,12Não

SANTA LUZIA DO RIO DO PEIXE X
PEROBA X SAO LUIS DE BOA SORTE X
EE JOSE CUPERTINO - EE JOSÉ
CUPERTINO - Noturno - 8 Passageiros.
Código Rotas: 20172102055.

204,000DL00007433006 254,28 51873,12Não

ALTO TABATINGA X FAZENDA
GUANDU X EEEFM MARIA A. ALVIM. -
EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM -
Matutino - 15 Passageiros. Códigos
Rotas: 20172102023

204,000DL00007310007 287,12 58572,48Não

CORREGO DAS FLORES X EE JOSÉ
CUPERTINO - EE JOSÉ CUPERTINO -
Vespertino - 8 Passageiros. Código
Rotas: 20172102082.

204,000DL00007434008 230,51 47024,04Não

BONFIM X SÃO VICENTE DO FIRME X
ASSENTAMENTO X PORTEIRÃO X EE
JOSÉ CUPERTINO - EE JOSÉ
CUPERTINO - VESPERTINO - 8
Passageiros. Código Rota:
20222102126.

204,000DL00007435009 306,86 62599,44Não

525801,84Valor Total R$

525801,84Valor Global R$

1


