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Estado do

PREAMBULO
       PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

PREGÃO nº 000048/2017 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS/ 2° 
RETIFICAÇÃO

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES (PMJM), com sede na Avenida Lourival 
Lougon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio de seu Pregoeiro Substituto, que abaixo 
subscreve, designado pelo Decreto Municipal nº 5.100/2017, de 10 de janeiro de 2017, de acordo com a Lei 
nº 10.520/02, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, 
TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço lote, 
nos termos deste edital.

1 - TERMO DE REFERENCIA
1.1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
1.2 - Processo Administrativo nº.: 003123/2017 - Secretaria Municipal de Educação.
1.3 -Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
1.4 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

1.5 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, TIPOLOGIA E REGIME DE CONTRATAÇÃO.

1.5.1 - O presente certame será regido de acordo com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
republicada no Diário Oficial da União - DOU em 06 de junho de 1994, e alterações posteriores, pelo Decreto 
Federal n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, publicado no Diário Oficial da União de 09 de agosto de 2000, 
Seção I, página 1, pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar n° 123/2006; 

1.5.2 - Ato de designação do Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio: Decreto Municipal nº 5.100/2017, de 
10 de janeiro de 2017  e  Decreto Municipal n°5.371/2017, de 02 de agosto de 2017, publicados no Sítio 
Eletrônico e Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

2 - DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES

2.1 - Até o dia 14 de setembro de 2017 às 08:15min horas, o Setor de Protocolo receberá os envelopes 

(PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão na Sede da Prefetura Municipal de Jerônimo 

Monteiro-ES.

2.1.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 - Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Pregoeiro 
Substituto, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do 
proponente os seguintes dizeres: "A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES - Pregão nº 000048/2017 
Envelope nº 001 - PROPOSTA; Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO".

2.1.3 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 02) dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 4.1.1.

3 - CREDECIAMENTO/HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro Substituto, o proponente poderá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO 01), respondendo o mesmo 
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pela representada.

3.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 até às  08:30min  horas.

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

3.2.2 - Para a efetivação do credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro Substituto 
qualquer DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO JUNTAMENTE 
COM UM ORIGINAL DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO (ANEXO 01) que o autorize a participar 
especificamente deste Pregão ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO, que o autorize a responder 
pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou 
apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome 
do proponente.

3.2.3 - Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação da CÓPIA AUTENTICADA DO 
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SEUS TERMOS ADITIVOS, DO 
DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA 
COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se 
o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga 
supra e CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, ou documento similar, a fim de comprovar a 
condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparados.

3.2.4- Para efeito de atendimento ao subitem 3.2.3 A HABILITAÇÃO JURÍDICA COMPREENDE:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos 
seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de  prova de diretoria em 
exercício.

3.2.4.1 - A Habilitação Jurídica presta-se para observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto 
contido no item 5.1.

3.2.4.2 - Na hipótese do Licitante não estar presente à Sessão Pública este deverá enviar o Contrato Social, 
ou documento equivalente, devidamente autenticado, junto com a prova de Regularidade Fiscal (CND), no 
envelope n° 2 (HABILITAÇÃO), para atender ao disposto no item 3.2.4.1.

3.2.5 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, 
deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na 
Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.

3.2.6 - Os documentos deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 
de nota, ou por servidor desta Municipalidade, desde que apresentados originais em até 01 (um) dia antes da 
abertura da sessão.

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

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 - Aos 14 de setembro de 2017 às 08:30min horas será aberta à sessão pelo Pregoeiro Substituto na 
sala de reuniões da CPL localizada na Sede da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, sendo que 
nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 02).

4.1.1 - Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02 a declaração deverá ser 
entregue separadamente dos envelopes nº 001 - PROPOSTA e nº 002 - HABILITAÇÃO.

4.1.2 - Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração 
de caráter obrigatório prevista no item 4.1, o Pregoeiro Substituto disponibilizará a estes um Modelo de 
Declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado. 

4.1.3 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 4.1 em 
envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres " A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES - 
Pregão nº 000048/2017 - Envelope DECLARAÇÃO".

5 - OBJETO
5.1 - O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

5.1.1 - Abaixo, especificações separadas por lote, dos percursos a serem executados pelo contratado, 
observando que as quantidades descritas tratam-se da quilometragem diária. Considerando que o objeto tem 
caráter continuado, obedecendo aos dias letivos dispostos no calendário escolar do exercicio, no ato da 
lavratura do contrato, será registrado a totalidade dos dias, por período, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação.

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00001

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 5km ao dia

KM   Realizaçao de percurso Papagaio x Macaco x xLibéria x Escola 5

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00002

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 76km ao dia

KM   Realização de percurso Capoeirão x Barrela x Vila Cruzeiro x Escola 76

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00003

 - turno matutino, veículo com capacidade até 8 alunos, 62km ao dia

KM   Realização de percurso Corrego do Inhame x St Maria do Norte x St Joana x Escola 62

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00004

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 35,6km ao dia

KM   Realização de percurso Jacutinga x Monte Divide x Deus me Livre x Escola 35,6

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00005

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 29,6km ao dia

KM   Realização de percurso Lajinha x Escola 29,6
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Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00006

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 19km ao dia

KM   Realização de percurso Papagaio x Escola 19

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00007

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 11,2km ao dia

KM   Realização de percurso Serro x Vista Alegre x Córrego da Onça x Escola 11,2

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00008

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 56km ao dia

KM   Realização de percurso Taquaruço x Morro Alto x Escola 56

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00009

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 29,4km ao dia

KM   Realização do percurso Aliança x Lavrinha x Barracão x Escola 29,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00010

 - turno matutino, veículo com capacidade até 08 alunos, 22,4km ao dia

KM   Realização do percurso Andorinha x Coqueiro x Escola 22,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00011

 - turno noturno, veículo com capacidade até 08 alunos, 22,4km ao dia

KM   Realização do percurso Andorinha x Coqueiro x Escola 22,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00012

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 53,8km ao dia

KM   Realização do percurso Capoeirão x Banca de Areia x Escola 53,8

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00013

 - turno matutino, veículo com capacidade até 8 alunos, 9km ao dia

KM   Realização do percurso Córrego do Inhame x Escola 9

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00014

 - turno noturno, veículo com capacidade até 8 alunos, 18,8km ao dia

KM   Realização do percurso Córrego do Inhame x Escola 18,8

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00015

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 39km ao dia

KM   Realização do percurso Lajinha x Santa Tereza x Escola 39

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00016

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 6,4km ao dia

KM   Realização do percurso Lajinha x Santa Tereza x Escola 6,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00017

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 35,4km ao dia

KM   Realização do percurso Oriente x Monte Cristo x Escola 35,4
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Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00018

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 23km ao dia

KM   Realização do percurso Santa Maria do Norte x Santa Joana x Locândia x Escola 23

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00019

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 23km ao dia

KM   Realização do percurso Santa Maria do Norte x Santa Joana x Locândia x Escola 23

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00020

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 28,4km ao dia

KM   Realização do percurso Santa Maria x Escola 28,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00021

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 18km ao dia

KM   Realização do percurso Serra Grande x Escola 18

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00022

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 43,6km ao dia

KM   Realização do percurso Sertão x Caeté x São Bento x Escola 43,6

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00023

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 12km ao dia

KM   Realização do percurso São Bento x Escola 12

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00024

 - turno matutino, veículo com capacidade até 8 alunos, 26km ao dia

KM   Realização do percurso Varjão x Escola 26

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00025

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 48,4km ao dia

KM   Realização do percurso localidade Providência x Sta Maria x Panamá x Pouso Alto x
Escola

48,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00026

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 35,6km ao dia

KM   Realização percurso Rancharia x Gironda x Escola 35,6

6 - CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
6.1 - Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas 
neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

6.2 - Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto 
desta licitação e que atendam as exigências deste edital.

6.3 - Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de 
suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Jerônimo Monteiro e/ou impedimento 
de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93.
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7 - ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO
7.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação 
necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte 
externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: "A Prefeitura 
Municipal de Jerônimo Monteiro-ES- Pregão nº 000048/2017, Envelope nº 001 - PROPOSTA; Envelope nº 
002 - HABILITAÇÃO".

7.2 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 8.1 deste 
Edital, e o Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 9.1 
deste Edital.

7.3 - Os documentos deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
nota, ou por servidor desta Municipalidade, desde que apresentados originais em até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da abertura da sessão.

8 - ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA
8.1 - A proposta deverá ser formulada utilizando, de preferência, o Modelo de Proposta (Anexo 05) em 
01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), 
datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devendo conter as seguintes informações:

a) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 05;

b) prazo da prestação do serviço;

c) condições de pagamento;

d) validade da proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da data de abertura da 
mesma;

e) quantidade, preços unitário e total ofertados, devendo ser cotado em Real e com até duas casas 
decimais após a vírgula (R$ X,XX).

F) DECLARAÇÃO QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS(ANEXO 07).

8.2 - O preço unitário e preço total deverão ser apresentados em moeda corrente nacional (real) e em 
algarismos.

8.3 - Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e 
obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais 
serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. 

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

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

8.6 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 05, 
evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

8.7 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item/lote.

9 - ENVELOPE N° 002 - HABILITAÇÃO
9.1 .2 - RE GULA RIDAD E FIS CAL

a) Pro va de r egular idade com a Fazen da Fed eral;

b) Pro va de regular idade (certidã o) com  o FG TS (Fu ndo d e Gara ntia po r Tem po de Serviç o);c) Pro va de r egular idade (certidã o) com  a Faz enda Estadu al - Es tado S ede da  Empr esa lic itante;

d) Pro va de r egular idade (certidã o) com  a Fa zenda Munic ipal da  Sede do Lici tante;

e) Pro va de r egular idade com a Justiça  do Tr abalho  atravé s da C ertidã o Nega tiva de  Débit os Tra balhist as (CN DT), e m ate ndimen to à L ei nº 12 .440/2 011;

f) Cart ão do CNPJ,  emitid o no e xercíci o de 20 17.

9.1 .3 - QU ALIFIC AÇÃO  ECÔ NOMI CO-FIN ANCE IRAa) Certid ão Neg ativa d e Ped ido de  Falên cia, Re cupera ção Ju dicial e Extra judicia l, expe dida p elo dis tribuid or da s ede da  pess oa juríd ica, ou  por m eio ele trônic o atrav és de sítio el etrônic o do T ribuna l de Ju stiça, e m dat a não superio r a 90  (nove nta) dia s da d ata da  abert ura do certam e, se outro p razo n ão con star do  própr io doc umento ;

9.1 .4 - QU ALIFIC AÇÃO  TÉC NICA

a)  Alv ará de  licenç a e loc alizaçã o;

b)  Ap resenta r no m ínimo  01 (um ) ates tado (o u dec laração ) de c apacid ade té cnica, expedi dos po r pess oa jurí dica de  direito  públi co ou p rivado  que c ompro ve que  a ven cedora  presto u ou v em pre stand o servi ços pe rtinent es e co mpatí veis co m o ob jeto d este pr ojeto b ásico;

c) Apr esenta r decla ração assina da pel o repre senta nte lega l da e mpres a, de q ue a m esma  esta a dequa da ao n ovo c ódigo d e Trân sito B rasileir o;d) Cer tificado  de Re gistro  junto a o DER -ES;

e) Dec laraçã o se c ompro metend o a ap resent ar no m omen to da celebra ção do  contr ato, a relação  dos v eículo s que r ealizar ão o t ranspo rte esc olar, b em co mo os docum entos que se guem abaixo :

• Termo  de au torizaç ão em itido p elo DE TRAN -ES, au toriza ndo-o a  explo rar o s erviço  de tra nsporte  esco lar, em  obedi ência a s exig ências  e regu lamen tos de  trânsit o, exig idas p elos ór gãos n ormati zadore s, prin cipalm ente a s espe ciais a o trans porte escola r;• Certif icados  ou Re cibo d os veíc ulos q ue exe cutarã o o se rviço, e mitido s em n ome d a emp resa pr opone nte ve ncedor a, com o prov a de r egulari dade c om as  despe sas pe ssoais  causa das po r veícu los au tomoto res de  via te rrestre  - DPV AT ou  Segur o Obri gatório . Em s e trata ndo de  coope rativa s, os v eículos  poder ão est ar em nome de seu s coop erados , send o nece ssário  apres entaçã o do v ínculo da coo perativ a com  os co operad os.

f) Dec laração  se co mprom etend o a ap resent ar no m omen to da c elebra ção do  contra to, a r elação  dos c onduto res do s veícu los, ac ompa nhadas  dos d ocume ntos  a  segu ir:• Fotocó pia da  cartei ra nac ional d e habil itação  dos co nduto res dos  veícu los na catego ria "D"  ou "E ";

• Fotoc ópia d o docu mento  de ide ntidad e e do  CPF d o(s) co nduto re(s) d o veícu lo, com  idad e supe rior a 2 1 ano s;• Docu mento  exped ido pel o DET RAN in forma ndo qu e o(s) condu tores n ão ten ha(m) comet ido nen huma  infraç ão grav e ou g ravíss ima, ou  ser re incide nte em  infraç ões m édias d urante  os do zes an teriore s a lici tação (admite -se fo rnecid o pela interne t);• Certif icado c ompro vando  a freq uência  do(s) condu tor(es)  ao cu rso esp ecializ ado em  trans porte de esc olares e tran sporte de cole tivos;

• Certid ão ne gativa do reg istro de  distri buição  crimin al do(s ) cond utor(es ) relat ivamen te aos  crime s de ho micídi o, roub o, est upro e  corrup ção de  meno res;• Fotoc ópia d o docu mento  exped ido pe lo DET RAN in forma ndo qu e o(s)  condu tor(es)  indica do(os)  encon tra(m) -se de vidame nte re gistrad o(s);

• Docu mento  que co mprov e o vín culo e ntre a empre sa pro ponent e e o(s ) cond utor(e s);g )Dec laração  se co mprom etend o a ap resent ar a re lação d os mo nitores  dos v eículos , no m omen to da c elebraç ão do  contra to, aco mpan hada d os doc ument os a s eguir:

• Fotocó pia do  docum ento de iden tidade  e do C PF do (s) mo nitore s, com  idade mínim a de 18  (dezo ito) an os;• Certid ão neg ativa d o regis tro de  distrib uição c rimina l do(s)  monit or(es) relativa mente  aos c rimes d e hom icídio,  roubo , estup ro e co rrupçã o de m enore s;

• Fotocó pia de  docum ento expedi do pelo  DETR AN in forman do qu e o(s) monito r(es) in dicado (s) en contra m-se d evidam ente r egistra do(s);• Docum ento q ue co mprove  o vínc ulo en tre a e mpres a prop onente  e o(s ) monit or(es).

g 1 - O monito r cuja função  é perm anec er no v eículo  durant e todo  o traje to, aux iliando  no em barqu e e de semba rque d os alu nos, be m com o zela ndo p or sua segura nça, d everá ter ida de mín ima de  18(de zoito) anos e  estar registr ado no  DETR AN.

h )  Dec laraçã o se co mprom etend o a ap resent ar no m omen to da c elebra ção do  contr ato apó lice de  segu ro de t odos o s veícu los re laciona dos (s eguro de res ponsab ilidade  civil) para o s pass ageiros , com  vigênc ia dur ante to do o p razo co ntratu al.9.2  - Caso  o Lic itante  possu a o CE RTIFI CADO  DE R EGIST RO CA DAST RAL -  CRC emitido  pela P MJM em co nformid ade c om a L ei Fed eral  n º 8.666 /93 e s uas al teraçõ es, est e subs tituirá  a doc umen tação exigid a nos itens 3.2.4 e  9.1.2 que já tenham  sido aprese ntado s à Co missão  de Ca dastro  desta  Prefei tura M unicipa l.

9.2 .1 - Na  hipóte se de algum docum ento e star co m o p razo de  valida de ve ncido o u tenh a sofri do alte ração,  ou qu e não tenha s ido ap resent ado pa ra fins  de ca dastro,  dever á, nes te caso , ser in serido  no en velope  002 -  Habilit ação,  juntam ente c om o C RC.

9.2 .2 - O P regoe iro Su bstituto , proc ederá a  valida ção n os site s dos órgãos  oficia is (Rec eita Fe deral,  PGFN , Caixa  Econ ômica Feder al, Pre vidênc ia Soci al, Sec retaria s da F azend a Estad ual e Munici pal) em issore s das certidõ es neg ativas  apres entada s.

9.3  - DEC LARA ÇÃO D E INE XISTÊ NCIA D E FA TO SU PERV ENIEN TE, DA TADA  E AS SINAD A.

9.3 .1 - De claraçã o, sob  as pe nas da  lei, qu e até presen te data  inexis tem fa tos im peditiv os para  sua h abilita ção no  Pregã o nos termos  do AN EXO 03.

9.4  - DEC LARA ÇÃO D E ATE NDIM ENTO  AO IN CISO XXXIII .ART. 7° DA CONS TITUIÇ ÃO FE DERA L.

9.4 .1 - De claraçã o de i nexistê ncia n o quad ro fun cional da emp resa, de me nor de dezoit o anos  desem penha ndo tr abalho  notur no, per igoso ou insa lubre o u qua lquer t rabalho  por m enor d e dez esseis anos, a não s er que  seja c ontrat ado na  condi ção de  apren diz, a partir d os qua torze anos (L ei 9.8 54, de 27/10/ 99) no s termo s do A NEXO  04.
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9.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo 
enumerados:

9.1.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

b) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

c) Prova de regularidade (certidão) com a Fazenda Estadual - Estado Sede da Empresa licitante;

d) Prova de regularidade (certidão) com a Fazenda Municipal da Sede do Licitante;

e) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), em atendimento à Lei nº 12.440/2011;

f) Cartão do CNPJ, emitido no exercício de 2017.

9.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou por meio eletrônico através de sítio eletrônico do Tribunal 
de Justiça, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar do próprio documento;

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)  Alvará de licença e localização;

b)  Apresentar no mínimo 01 (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove que a vencedora prestou ou vem prestando 
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste projeto básico;

c) Apresentar declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que a mesma esta adequada 
ao novo código de Trânsito Brasileiro;

d) Certificado de Registro junto ao DER-ES;

e) Declaração se comprometendo a apresentar no momento da celebração do contrato, a relação dos 
veículos que realizarão o transporte escolar, bem como os documentos que seguem abaixo:
• Termo de autorização emitido pelo DETRAN-ES, autorizando-o a explorar o serviço de transporte 

escolar, em obediência as exigências e regulamentos de trânsito, exigidas pelos órgãos 
normatizadores, principalmente as especiais ao transporte escolar;

• Certificados ou Recibo dos veículos que executarão o serviço, emitidos em nome da empresa 
proponente vencedora, como prova de regularidade com as despesas pessoais causadas por 
veículos automotores de via terrestre - DPVAT ou Seguro Obrigatório. Em se tratando de 
cooperativas, os veículos poderão estar em nome de seus cooperados, sendo necessário 
apresentação do vínculo da cooperativa com os cooperados.

f) Declaração se comprometendo a apresentar no momento da celebração do contrato, a relação dos 
condutores dos veículos, acompanhadas dos documentos  a seguir:
• Fotocópia da carteira nacional de habilitação dos condutores dos veículos na categoria "D" ou "E";
• Fotocópia do documento de identidade e do CPF do(s) condutore(s) do veículo, com idade 

superior a 21 anos;
• Documento expedido pelo DETRAN informando que o(s) condutores não tenha(m) cometido 
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nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os dozes 
anteriores a licitação (admite-se fornecido pela internet);

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

• Certidão negativa do registro de distribuição criminal do(s) condutor(es) relativamente aos crimes 
de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores;

• Fotocópia do documento expedido pelo DETRAN informando que o(s) condutor(es) indicado(os) 
encontra(m)-se devidamente registrado(s);

• Documento que comprove o vínculo entre a empresa proponente e o(s) condutor(es);

g) Declaração se comprometendo a apresentar a relação dos monitores dos veículos, no momento da 
celebração do contrato, acompanhada dos documentos a seguir:

• Fotocópia do documento de identidade e do CPF do(s) monitores, com idade mínima de 18 
(dezoito) anos;

• Certidão negativa do registro de distribuição criminal do(s) monitor(es) relativamente aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores;

• Fotocópia de documento expedido pelo DETRAN informando que o(s) monitor(es) indicado(s) 
encontram-se devidamente registrado(s);

• Documento que comprove o vínculo entre a empresa proponente e o(s) monitor(es).

g1 - O monitor cuja função é permanecer no veículo durante todo o trajeto, auxiliando no embarque e 
desembarque dos alunos, bem como zelando por sua segurança, deverá ter idade mínima de 
18(dezoito) anos e estar registrado no DETRAN.

h)  Declaração se comprometendo a apresentar no momento da celebração do contrato apólice de seguro 
de todos os veículos relacionados (seguro de responsabilidade civil) para os passageiros, com vigência 
durante todo o prazo contratual.

9.2 - Caso o Licitante possua o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC emitido pela PMJM 
em conformidade com a Lei Federal  nº 8.666/93 e suas alterações, este substituirá a documentação 
exigida nos itens 3.2.4 e 9.1.2 que já tenham sido apresentados à Comissão de Cadastro desta Prefeitura 
Municipal.

9.2.1 - Na hipótese de algum documento estar com o prazo de validade vencido ou tenha sofrido alteração, 
ou que não tenha sido apresentado para fins de cadastro, deverá, neste caso, ser inserido no envelope 002 - 
Habilitação,  juntamente com o CRC.

9.2.2 - O Pregoeiro Substituto, procederá a validação nos sites dos órgãos oficiais (Receita Federal, PGFN, 
Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal) emissores das 
certidões negativas apresentadas.

9.3 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE, DATADA E ASSINADA.

9.3.1 - Declaração, sob as penas da lei, que até presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no Pregão nos termos do ANEXO 03.

9.4 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII.ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

9.4.1 - Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa, de menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, 
a não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99) 
nos termos do ANEXO 04.

10 - PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
10. 2 - Dep ois de  aber ta a se ssão, os int eressa dos o u seus  repre sentan tes, d everã o apre sentar  decla ração  (ANE XO 02)  dando  ciên cia de  que c umpre m plen amen te os requis itos de  habil itação .

10. 2.1 - C aso o licitant e não e steja p resen te deve rá env iar de claraçã o (AN EXO 0 2) na f orma e stipula da pel o item  4.1.110. 3 - O P regoe iro Sub stituto  proce derá a abertu ra do E nvelo pe nº 0 01 - P ROPO STA, j ulgand o-as e  classi ficando -as, P OR LO TE, e pelo M ENOR  PREÇ O con sidera ndo pa ra tant o as d isposiç ões da  Lei Fe deral nº 10.5 20/02 , princi palmen te as previst as no a rt. 4º,  VIII, IX  e X.

10. 4 - Ser ão des classif icadas  as pro posta s elabo radas em de sacord o com  os ter mos de ste ed ital ou  impon ham c ondiçõ es, que  se op userem  a qu aisque r dispo sitivos  legais  vigent es.

10. 4.1 - P ara efe ito de classif icação  das pr oposta s, em  cumpr imento  ao In ciso VI I, do A rt. 4°, d a Lei Federa l 10.52 0/02, apena s o au tor da  oferta  de va lor ma is baix o e os  das o fertas  com preços  até 1 0% (d ez por  cento ) supe riores  àquel a pode rão fa zer no vos la nces verbai s e su cessiv os, at é a pro clama ção do  vence dor.

10. 4.2 - P ara efe ito de classif icação  das pr oposta s, em  cumpr imento  ao In ciso IX , do Ar t. 4°, d a Lei 1 0.520/ 02, nã o hav endo p elo m enos 3  (três)  oferta s  nas  condi ções d efinida s no in ciso a nterior , poder ão os autore s das  melho res pr opost as, até  o má ximo d e 3 (tr ês), o ferece r novo s lanc es ver bais e  suce ssivos , quais quer q ue seja m os preços  oferec idos.

10. 5 - Um a vez c lassifi cada a s prop ostas o  Preg oeiro S ubstitu to con vidará  individ ualme nte os licitant es clas sificad os, de  forma  seqüe ncial, a apres entar lances  verba is, a pa rtir do  autor da pro posta c lassifi cada d e maio r preç o e os demais , em o rdem decres cente de valo r.10. 6 - Os valore s dos l ances deverã o ser d ecres centes  e disti ntos.

10. 7 - A d esistên cia em  apres entar lance v erbal, quand o conv idado pelo P regoeir o, imp licará a  exclu são do  licitan te da e tapa d e lanc es ver bais e na ma nutenç ão do ú ltimo preço a prese ntado pelo lic itante,  para e feito d e orde nação  das pr oposta s.

10. 8 - O P regoe iro Su bstitut o dura nte a sessã o pode rá est ipular  norm as, pro cedim entos , prazo s e d emais  condi ções q ue jul gar ne cessá rias a fim de  por o rdem ao cer tame.10. 9 - Não  pode rá hav er des istênc ia dos  lance s ofer tados,  sujei tando- se o p ropon ente d esiste nte às  penal idades  prev istas e m lei e  neste  edita l. Dos  lance s ofer tados não ca berá r etrataç ão.

10. 10 - Nã o hav endo m ais int eresse  dos lic itante s em a presen tar lan ce ver bal, se rá enc errada  a etap a com petitiva  e ord enada  as ofe rtas, e xclusiv ament e pelo  critério  de M ENOR  PREÇ O POR  LOTE .

10. 11 - Em  segu ida o P regoe iro Sub stituto  exam inará a  aceita bilidad e da(s ) prime ira(s) classifi cada(s ), qua nto ao  valor, decidin do mo tivada mente  a resp eito.

10. 12 - Se ndo a ceitáve l a pro posta será ab erto o  Envel ope nº  02 - H ABILIT AÇÃO  e ver ificado o aten dimen to as e xigênc ias de habilita ção p revista s nest e edita l.
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10.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro Substituto, não mais serão admitidos novos proponentes.

10.2 - Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar 
declaração (ANEXO 02) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

10.2.1 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 02) na forma estipulada pelo 
item 4.1.1

10.3 - O Pregoeiro Substituto procederá a abertura do Envelope nº 001 - PROPOSTA, julgando-as e 
classificando-as, POR LOTE, e pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei Federal 
nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

10.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou 
imponham condições, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes.

10.4.1 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei Federal 
10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor.

10.4.2 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 
10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas  nas condições definidas no inciso anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

10.5 - Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro Substituto convidará individualmente os licitantes 
classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

10.6 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas.

10.8 - O Pregoeiro Substituto durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 
demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

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

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

10.11 - Em seguida o Pregoeiro Substituto examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), 
quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

10.12 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e verificado o atendimento 
as exigências de habilitação previstas neste edital.

10.13 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) 
licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto do certame, 
caso não ocorra a manifestação de recurso.

10.14 - A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita a uma ou mais licitantes.
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10.15 - O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação 
ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar conhecimento de 
fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

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

10.17 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro Substituto franqueará a palavra aos licitantes que desejarem 
manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

10.18 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pela Pregoeiro Substituto, as 
empresas licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11 - RECURSOS
11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei Federal nº 
10.520/02 e na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir 
sobre o recurso o Ordenador de Despesa (Prefeito, Secretário Municipal).

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

a) Ser dirigida ao Pregoeiro Substituto ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o 
caso, acompanhado de documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 
10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes 
específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) As razões do recurso deverão ser protocoladas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Jerônimo 
Monteiro-ES, endereçada a autoridade competente, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias 
corridos (art. 4°, XVIII, da Lei Federal 10.520/02) , a contar do término concedido ao licitante que manifestou 
a intenção de recorrer.

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

12.2 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão a Pregoeira é quem adjudicará o objeto, 
sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

13 - PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 - O prazo para execução do serviço se dará pelo período de 12 meses, em conformidade com o 
calendário escolar do exercicio vigente. 

13.1.1 - A contratação desta licitação poderá ser prorrogada por iguais períodos, até o limite de 60 meses, 
por virtude da caracterização de natureza continuada do serviço de transporte escolar, conforme 
Parecer/Consulta TC-018/2015 e Lei Federal 8.666/93, publicado do Diário Oficial do Estado de 01 de abril 
de 2016 através da Portaria 043-R de 31 de março de 2016.
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14 - ACEITAÇÃO E PAGAMENTO
14.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e mediante a 
apresentação de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na 
forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis na 
Tesouraria desta Prefeitura.

14.1.1 - O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto que deverá estar em 
conformidade com as exigências do ANEXO 05.

14.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 
contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

14.3 - A PMJM poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

14.4 - O pagamento das faturas somente será feito em cobrança simples, sendo expressamente vedada à 
contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

14.5 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital 
no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.

15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 - Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em 
dotação oriunda das fichas:

Órgão: Secretaria Municipal de Educação - Fichas 231 e 261.

16 - PENALIDADES E SANÇÕES
16.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

16.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) anos.

16.1.2 - Multa pelo atraso no prazo da data para entrega do objeto após a adjudicação ou pela não retirada 
da ordem de compra, calculada pela fórmula:

                                 M = 0,005 x C x D
         onde:

M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

16.1.3 - A aplicação da penalidade contida no item 16.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 
16.1.1

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas 
no presente edital, e seus anexos.

17.2 - A PMJM reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

17.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
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apresentados.

17.4 - O Pregoeiro substituto solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, 
se julgar necessário.

17.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro Substituto, assessorando-o, quando necessário, 
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos 
licitantes, bem como qualquer outro servidor da PMJM.

17.6 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei Federal nº 10.520/02 e pela 
Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

17.7 - O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

17.8 - Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados pelo tel.: 
(28) 3558-2919, em dias úteis no horário de 8:00 h. as 11:30 h. e 13:00 h. as 16:30 h.

17.9 - O pregoeiro substituto pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de 
almejar proposta mais vantajosa para o Município.

17.10 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

7.10.1 - Anexo 01 - Modelo de Credenciamento;

17.10.2 - Anexo 02 - Modelo de Declaração;

17.10.3 - Anexo 03 - Declaração de inexistência de Fato Superveniente;

17.10.4 - Anexo 04 - Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII, Art. 7°, da Constituição Federal;

17.10.5 - Anexo 05 - Modelo de Proposta;

17.10.6 - Anexo 06 -  Minuta Contratual.

17.10.7 - Anexo 07 - Declaração de atendimento das exigências do edital e seus anexos;

17.10.8 - Anexo 08 - Declaração de adequação ao Novo Código de Trânsito Brasileiro;

17.10.9 - Anexo 09 - Declaração de comprometimento - Relação de veículos;

17.10.10 - Anexo 10 - Declaração de comprometimento - Relação dos condutores dos veículos;

17.10.11 - Anexo 11 - Declaração de comprometimento - Relação de monitores;

17.10.12 - Anexo 12 - Declaração de comprometimento - Apólice de seguro.

Jerônimo Monteiro-ES, 30 de agosto de 2017 .

Leonardo Gonçalves Ferreira
Pregoeiro Substituto da PMJM
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Dávila Patrícia Franca Louvem do Carmo
Membro da Equipe de Apoio

Genésio de Castro Figueira
Membro da Equipe de Apoio

Jussara Lugão de Britto Damaceno
Membro da Equipe de Apoio
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ANEXO 01 - MODELO DE CREDENCIAMENTO
Jerônimo Monteiro-ES, XXX de XXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão nº 000048/2017.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________  vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 
_____________________________________________, Carteira de Identidade nº _________________ 
(apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada 
durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga (item 
3.2.3).
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ANEXO 02 - MODELO DE DECLARAÇÃO
Jerônimo Monteiro, XXXX de XXXXXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão nº 
000048/2017.

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

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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ANEXO 03 - MODELO DE DECLARAÇÃO
Jerônimo Monteiro-ES, XXX de XXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de inexistência de fato superveniente para participação no Pregão nº 
000048/2017.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no Pregão nº 000048/2017 do Município de Jerônimo Monteiro, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Jerônimo Monteiro, XXXX de XXXXXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII, ART. 7°, da Constituição Federal.

                                        Pregão nº 000048/2017.

........................................................................................................................................, inscrita no CNPJ 
n°........................................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a).................................................................portador(a) da Carteira de Identidade 
n°...................................................................................... e 
CPF n°..............................................................., DECLARA, para devidos fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (__). (Observação: em 
caso afirmativo, assinalar esta ressalva

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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ANEXO 05 - MODELO DE PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

DATA:     /    /2017.

- O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AOS ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.

- Abaixo, especificações separadas por lote, dos percursos a serem executados pelo contratado, observando 
que as quantidades descritas tratam-se da quilometragem diária. Considerando que o objeto tem caráter 
continuado, obedecendo aos dias letivos dispostos no calendário escolar do exercicio, no ato da lavratura do 
contrato, será registrado a totalidade dos dias, por período, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação.

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00001

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 5km ao dia

KM   Realizaçao de percurso Papagaio x Macaco x xLibéria x Escola 5

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00002

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 76km ao dia

KM   Realização de percurso Capoeirão x Barrela x Vila Cruzeiro x Escola 76

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00003

 - turno matutino, veículo com capacidade até 8 alunos, 62km ao dia

KM   Realização de percurso Corrego do Inhame x St Maria do Norte x St Joana x Escola 62

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00004

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 35,6km ao dia

KM   Realização de percurso Jacutinga x Monte Divide x Deus me Livre x Escola 35,6

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00005

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 29,6km ao dia

KM   Realização de percurso Lajinha x Escola 29,6

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00006

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 19km ao dia

KM   Realização de percurso Papagaio x Escola 19

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00007

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 11,2km ao dia

KM   Realização de percurso Serro x Vista Alegre x Córrego da Onça x Escola 11,2

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00008

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 56km ao dia

KM   Realização de percurso Taquaruço x Morro Alto x Escola 56

Page 18 of 29



Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00009

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 29,4km ao dia

KM   Realização do percurso Aliança x Lavrinha x Barracão x Escola 29,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00010

 - turno matutino, veículo com capacidade até 08 alunos, 22,4km ao dia

KM   Realização do percurso Andorinha x Coqueiro x Escola 22,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00011

 - turno noturno, veículo com capacidade até 08 alunos, 22,4km ao dia

KM   Realização do percurso Andorinha x Coqueiro x Escola 22,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00012

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 53,8km ao dia

KM   Realização do percurso Capoeirão x Banca de Areia x Escola 53,8

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00013

 - turno matutino, veículo com capacidade até 8 alunos, 9km ao dia

KM   Realização do percurso Córrego do Inhame x Escola 9

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00014

 - turno noturno, veículo com capacidade até 8 alunos, 18,8km ao dia

KM   Realização do percurso Córrego do Inhame x Escola 18,8

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00015

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 39km ao dia

KM   Realização do percurso Lajinha x Santa Tereza x Escola 39

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00016

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 6,4km ao dia

KM   Realização do percurso Lajinha x Santa Tereza x Escola 6,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00017

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 35,4km ao dia

KM   Realização do percurso Oriente x Monte Cristo x Escola 35,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00018

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 23km ao dia

KM   Realização do percurso Santa Maria do Norte x Santa Joana x Locândia x Escola 23

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00019

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 23km ao dia

KM   Realização do percurso Santa Maria do Norte x Santa Joana x Locândia x Escola 23

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00020

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 28,4km ao dia

KM   Realização do percurso Santa Maria x Escola 28,4
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Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00021

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 18km ao dia

KM   Realização do percurso Serra Grande x Escola 18

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00022

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 43,6km ao dia

KM   Realização do percurso Sertão x Caeté x São Bento x Escola 43,6

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00023

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 12km ao dia

KM   Realização do percurso São Bento x Escola 12

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00024

 - turno matutino, veículo com capacidade até 8 alunos, 26km ao dia

KM   Realização do percurso Varjão x Escola 26

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00025

 - turno matutino, veículo com capacidade até 15 alunos, 48,4km ao dia

KM   Realização do percurso localidade Providência x Sta Maria x Panamá x Pouso Alto x
Escola

48,4

Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Lote 00026

 - turno noturno, veículo com capacidade até 15 alunos, 35,6km ao dia

KM   Realização percurso Rancharia x Gironda x Escola 35,6

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
- O prazo para execução do serviço se dará pelo período de 12 meses, em conformidade com o calendário 
escolar do exercicio vigente.

- A contratação desta licitação poderá ser prorrogada por iguais períodos, até o limite de 60 meses, por 
virtude da caracterização de natureza continuada do serviço de transporte escolar, conforme 
Parecer/Consulta TC-018/2015 e Lei Federal 8.666/93, publicado do Diário Oficial do Estado de 01 de abril 
de 2016 através da Portaria 043-R de 31 de março de 2016.

- O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e mediante a 
apresentação de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na 
forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis na 
Tesouraria desta Prefeitura.

- A Validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias.

_______________________________
   Representante Legal da Empresa
          (Assinatura Identificável)
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ANEXO 06 - MINUTA CONTRATUAL Nº ............/2017
CONTRATO Nº ....................

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JERÔNIMO MONTEIRO-ES, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES E DE OUTRO LADO A EMPRESA 
............................................................, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO..

O Município de Jerônimo Monteiro, no Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede na Avenida Lourival Lougon Moulin, nº. 300, Centro, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas sob o nº. 27.165.653/0001-87, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, SERGIO FARIAS FONSECA, brasileiro, casado, residente à Av. Dr. José Farah, n.º 344, Centro, 
Jerônimo Monteiro-ES, CEP 29.550-000, portador da Carteira de Identidade nº 733.908 SPTC-ES, inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física sob o nº 873.374.527-72, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro 
lado a Empresa .........................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 
.................., com sede à ..........................................................., neste ato denominada simplesmente 
CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a)........................, portador (a) da Cédula de Identidade nº .......... 
e incrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob nº....................., tendo em vista julgamento datado de 
............ de ................... de 2017, referente ao Pregão nº 000048/2017, devidamente homologada, resolvem 
assinar o presente Contrato, de acordo com as Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, que regerá pelas 
Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O Presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA 
ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, conforme especificações 
contidas no Edital de Pregão nº 000048/2017 e descrição abaixo:

1.2 - A CONTRATADA será responsável pela prestação dos serviços, pelo preço unitário e total propostos e 
aceitos pela CONTRATANTE, observados os dias letivos do calendário vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO
2.1 - Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do orçamento municipal vigente em dotação 
oriunda das fichas: 231 e 261.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 
3.1 - O presente Contrato inicia-se na data de .........../........../2017, com término previsto para 
.........../........../2018, podendo ser aditivado, desde que comunicado a parte interessada anteriormente ao 
final da sua vigência e ainda observado os dispositivos contidos no Edital do Pregão Presencial n°048 e 
demais lesgilações e/ou normativas que tratam do assunto.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 -Pelo fornecimento do objeto citado na cláusula primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 
importância de R$ ................. ( ................................................................................), em até 30 (trinta) dias 
após a entrega do objeto e mediante a apresentação de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou 
rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis na Tesouraria desta Prefeitura.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Page 21 of 29



Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

5.1 - O prazo para execução do serviço se dará pelo período de 12 meses, em conformidade com o 
calendário escolar do exercicio vigente. 

5.1.1 - A contratação desta licitação poderá ser prorrogada por iguais períodos, até o limite de 60 meses, por 
virtude da caracterização de natureza continuada do serviço de transporte escolar, conforme 
Parecer/Consulta TC-018/2015 e Lei Federal 8.666/93, publicado do Diário Oficial do Estado de 01 de abril 
de 2016 através da Portaria 043-R de 31 de março de 2016.

CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES 
6.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos 
arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

6.2 -Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 (cinco) anos.

6.3 - Multa pelo atraso no prazo da data para entrega do objeto após a adjudicação ou pela não retirada da 
ordem de compra, calculada pela fórmula:

M = 0,005 x C x D
onde:
M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

6.4 - A aplicação da penalidade contida no item 7.1 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 7.2.

CLÁUSULA SETIMA - SUBCONTRATAÇÃO
7.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o fornecimento do objeto deste Edital.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização do contrato se dará, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, pelo 
Sr.(a)_______________________________, designado pela Secretaria requerente.

Parágrafo Ùnico - A fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO
9.1 - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos 
previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles:

a) Não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações ou prazos ou o seu 
cumprimento irregular;

b) Lentidão do cumprimento do Contrato, levando o Município a comprovar a impossibilidade do fornecimento 
do objeto;

c) Atraso injustificado no fornecimento do objeto.

d) Subcontratação do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou 
transferência bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no Contrato;

e) Decretação de falência da CONTRATADA;

f) Dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA;
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g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 
execução do Contrato;

h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo 
Prefeito Municipal;

i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1 - Uniliteralmente pela Administração:

a) Quando houver alteração quanto aos quantitativos, ficando a Contratada obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% 
(vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o art. 65 parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

10.1.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando necessária a modificação de valores, por imposição de circunstâncias supervinientes, mantido 
o valor inicial atualizado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Jerônimo Monteiro-ES, para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
Contrato.

Jerônimo Monteiro-ES, ........ de ....................... de 2017.

____________________________
CONTRATANTE

____________________________
CONTRATADO
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Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS
Jerônimo Monteiro, XXXX de XXXXXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de atendimento das exigências contidas no edital do Pregão Presencial nº..................... 
e seus anexos.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________  DECLARA, sob as penas da lei que a proposta de preços atende a 
todas as exigências constantes do Edital de Pregão e seus anexos, no tocante a qualidade, quantidades, 
validade da proposta, condições de pagamento, prazos e local de entrega dos produtos cotados.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

ANEXO 08 - DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO NOVO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Jerônimo Monteiro-ES, XXX de XXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de adequação ao novo código de trânsito brasileiro.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data está adequada 
ao novo código de Trânsito Brasileiro.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

ANEXO 09 - DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO - RELAÇÃO DE VEÍCULOS
Jerônimo Monteiro-ES, XXX de XXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de comprometimento - Relação de veículos e documentos.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, declara, sob as penas da lei, que se compromete a apresentar no 
momento da celebração do contrato, a relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, bem como 
os documentos que seguem abaixo:

• Termo de autorização emitido pelo DETRAN-ES, autorizando-o a explorar o serviço de transporte 
escolar, em obediência as exigências e regulamentos de trânsito, exigidas pelos órgãos 
normatizadores, prinicipalmente as especiais ao transporte escolar;

• Certificados ou Recibo dos veículos que executarão o serviço, emitidos em nome da empresa 
proponente vencedora, como prova de regularidade com as despesas pessoais causadas por 
veículos automotores de via terrestre - DPVAT ou Seguro Obrigatório. Em se tratando de 
cooperativas, os veículos poderão estar em nome de seus cooperados, sendo necessário 
apresentação do vínculo da cooperativa com os cooperados.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

ANEXO 10 - DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO - RELAÇÃO DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS
Jerônimo Monteiro-ES, XXX de XXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de comprometimento - Relação dos condutores dos veículos.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, declara, sob as penas da lei, que se compromete a apresentar no 
momento da celebração do contrato, a relação dos condutores dos veículos, acompanhadas dos 
documentos a seguir:

• Fotocópia da carteira nacional de habilitação dos condutores dos veículos na categoria "D" ou "E";
• Fotocópia do documento de identidade e do CPF do(s) condutore(s) do veículo, com idade superior a 21 
anos;
• Documento expedido pelo Detran informando que o(s) condutores não tenha(m) cometido nehuma 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os dozes anteriores a licitação 
(admite-se fornecido pela internet);
• Certificado comprovando a frequência do(s) condutor(es) ao curso especializado em transporte de 
escolares e trasnporte de coletivos;
• Certidão negativa do registro de distribuição criminal do(s) condutor(es) relativamente aos crimes de 
homicidio, roubo, estupro e corrupção de menores;
• Fotocópia do documento expedido pelo Detran informando que o(s) condutor(es) indicado(os) encontra(m)-
se devidamente registrado(s);
• Documento que comprove o vínculo entre a empresa proponente e o(s) condutor(es);

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

ANEXO 11 - DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO - RELAÇÃO DE MONITORES
Jerônimo Monteiro-ES, XXX de XXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de comprometimento - Relação de monitores.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, declara, sob as penas da lei, que se compromete a apresentar a 
relação dos monitores dos veículos, no momento da celebração do contrato, acompanhada dos documentos 
a seguir:
• Fotocópia do documento de identidade e do CPF do(s) monitores, com idade minima de 18 (dezoito) 
anos;
• Certidão negativa do registro de distribuição criminal do(s) monitor(es) relativamente aos crimes de 
homicidio, roubo, estupro e corrupção de menores;
• Fotocópia de documento expedido pelo Detran informando que o(s) monitor(es) indicado(s) encontram-se 
devidamente registrado(s);
• Documento que comprove o vínculo entre a empresa proponente e o(s) monitor(es).

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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Espírito Santo

EDITAL

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do

ANEXO 12 - DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO - APÓLICE DE SEGURO.
Jerônimo Monteiro-ES, XXX de XXXXXXXXX de 2017.

Ao
Pregoeiro Substituto da PMJM

Assunto: Declaração de comprometimento - Apólice de Seguro.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, declara, sob as penas da lei, que se compromete a apresentar no 
momento da celebração do contrato, apólice de seguro de todos os veículos relacionados (seguro de 
responsabilidade cívil) para os passageiros, com vigência durante todo o prazo contratual

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa).
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