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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2015 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1591/2014 
 

OUTORGA DE CONCESSÃO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES 

 
O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por meio da Comissão Permanente e 
Licitação, nomeados através da portaria n° 14.471/2014 DE 17/02/2014, torna público 
que fará realizar, na sua posição de ente municipal, Licitação na modalidade de 
Concorrência, do tipo “MENOR VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO A SER 
PRESTADO“, de acordo com a Lei Municipal nº 2.298/2002 de 20/03/2002 e Decreto 
Municipal nº 3.445/2003 de 10/11/2003, Lei nº 8.666/93 e alterações e demais Leis 
vigentes, fará realizar no dia 03/07/2015 às 09 HORAS, na sala de licitação, na Av. Conde 
D’ Eu, 486, Centro, Ibiraçu - ES, licitação na modalidade de Concorrência Pública, com o 
objetivo de contratação de empresa para a outorga de concessão para o serviço de 
transporte coletivo de passageiros por ônibus no Município de Ibiraçu, a pedido da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH,  conforme 
autorização no processo sob nº 1591/2014 de 22/04/2014, mediante condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

Local/horário/dia do recebimento dos envelopes de nº 01, 02 e 03 - “Documentaç~o” e  

“Proposta de Preços”: No protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Avenida 

Conde D’ Eu, 486, Centro, Ibiraçu - ES, até as 08 HORAS E 30 MINUTOS do dia 

03/07/2015. 

 
A presente Concorrência tem por fundamento na Lei Federal 8.666 de 21 de Julho de 1993 
(com as alterações introduzidas pelas Leis 8.883 de 8 de junho de 1994, 9.074 de 7 de 
julho de 1995, 9.854 de 27 de Outubro de 1999), e ainda Lei Municipal nº 2.298/2002 de 
20/03/2002 e Decreto Municipal nº 3.445/2003 e pelas disposições contidas no presente 
edital e demais legislações aplicáveis. 

Os interessados poderão solicitar o edital através do e-mail licitacao@ibiracu.es.gov.br ou  
através do site WWW.ibiracu.es.gov.br.  
 
As informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por funcionários da 
concedente não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou 
reivindicações por parte dos proponentes. 

As informações deverão ser solicitadas por escrito, protocoladas no setor de protocolo e 
dirigidas à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
abertura dos envelopes de habilitação, conforme condições estabelecidas neste Edital (art. 
41 da Lei n° 8.666/93). 

A Comissão de Licitação prestará informações e responderá aos esclarecimentos até o 3° 
(terceiro) dia que antecede a data marcada para o recebimento dos envelopes. 

1.           DO OBJETO: 
  

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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1.1.      Constitui objeto da presente licitação, regida pelas Leis Federais nº. 8.666/93 e 
alterações, Lei Municipal nº 2.298/2002 de 20/03/2002, Decreto Municipal nº 
3.445/2003 e Decreto Municipal nº 4.942/2014,  e demais  que se encontram em vigor e 
leis supra citadas, selecionar a melhor proposta, para a operação dos serviços de 
transporte coletivo de passageiros por ônibus no Município de Ibiraçu/ES, através da 
outorga de CONCESSÃO, tendo por critério de julgamento da licitação “MENOR 
VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO A SER PRESTADO“, a ser operado em LOTE 
ÚNICO, organizado em 02 (duas) linhas urbanas, objetivando a  concessão dos direitos de 
exploração dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros rodoviário 
municipal de Ibiraçu, pelo período de 10 (dez) anos, conforme legislação municipal, para 
estar fazendo as linhas municipais urbanas e/ou distritais conforme Leis e  Decretos 
Municipais. 
 
1.2.     O objeto da concessão compreende a exploração e prestação do serviço de 
transporte coletivo de passageiros no Município de Ibiraçu, assim entendidos aqueles 
executados por veículos coletivos, no âmbito da Cidade de Ibiraçu/ES, assim entendidos, 
através de ônibus, à disposição permanente dos usuários por se tratar de serviço 
essencial, não podendo ser interrompido, contra única exigência de pagamento de tarifa 
de utilização efetiva. 
 
1.3.     A cobrança do usuário do serviço, excetuados os usuários com direito a isenção 
tarifária e descontos, será feita através da tarifa pertinente ao serviço no momento da 
realização da viagem. 
 
2.            DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1.      Para serem considerados habilitados à execução do SERVIÇO, os licitantes deverão 
cumprir as exigências deste edital e dos seus anexos, da  lei 8.666/93 e suas alterações, da 
Lei Municipal nº. 2.298/2002 de 20/03/2002 e Decreto Municipal nº 3.445/2003 de 
10/11/2003 e demais leis pertinentes à prestação dos serviços. 
 
2.2.     Poderão participar da presente licitação, os interessados que comprovarem 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade 
fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme estabelecido nos art. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
bem como, atenderem ao presente edital e seus anexos. 
 
2.3- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

2.3.1-  Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 5.2 deste Edital, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

2.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 
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2.3.3- A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 5.2, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

2.3.4- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 

inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

2.3.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

2.3.6- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

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

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

2.3.7. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

item 5.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 

4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

2.3.8-. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

2.3.9- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da 

documentação de habilitação. 

2.3.10-. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão. 

2.3.11- As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição 

a Certidão Simplificada da Junta Comercial.  

2.3.12- – Os privilegios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicadas às cooperativas, nos termos 

do artigo 34 da Lei n° 11.488/2007. 

 
2.8.     É VEDADA A PARTICIPAÇÃO nesta licitação de: 
 
a)    pessoa física; 

b)   empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores ou em dissolução; 

c)    pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea, por qualquer órgão da 
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, ou, ainda, que esteja com direito de licitar suspenso; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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d)   pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, dentre 
suas equipes técnicas, bem assim dentre eventuais subcontratados figure quem seja 
ocupante de cargo ou emprego na Administração direta ou indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 

e)    empresas reunidas em consórcios. 

  
3.           DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1.      Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela 
Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 03 (três) 
envelopes distintos sem rasuras ou emendas, fechados e identificados, respectivamente, 
como de n° 01, n° 02 e nº 03, constando da face de cada qual além da identificação do 
proponente e seu endereço os seguintes dizeres: 
  
AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa) 
  
AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
ENVELOPE N.º 02 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa) 
 
AO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2015 
ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA  
PROPONENTE (Razão Social completa da empresa) 
 
  
3.2.      Na entrega dos envelopes, deverá o representante legal da licitante, apresentar, 
além de seu documento de identidade (Cédula de Identidade ou documento equivalente), 
uma cópia reprográfica do contrato ou estatuto social da empresa, acompanhada da ata de 
eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima, autenticadas em cartório, que 
será confrontada com as indicações constantes nos envelopes. 
 
3.3.     Se a entrega dos envelopes for realizada por procurador, este deverá apresentar à 
Comissão de Licitação, além dos documentos descritos no item 3.2, o instrumento de 
mandato, público ou particular, este último com firma reconhecida em cartório, com 
poderes especiais para assinar e receber documentos, desistir de prazo recursal e praticar 
quaisquer outros atos necessários perante a Administração Municipal, com referência 
expressa à presente Licitação. 
 
3.4.     A falta da procuração e/ou dos documentos de identificação descritos neste edital 
não implica em inabilitação do licitante ou desclassificação das propostas. Contudo, o 
licitante ficará sem representante perante à Comissão, não podendo se manifestar, 
rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário. 
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3.5.        Somente será admitida a participação de um único representante do licitante na 
sessão de abertura, ainda que munido de procuração. 
 
3.6.     As demais pessoas presentes, exceto os membros da Comissão e os Técnicos 

eventualmente convidados por esta, não poderão pronunciar-se. 

 
4-  DA DOCUMENTAÇÃO: 
  
4.1.     Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de 

cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por 

autenticação direta da Comissão Permanente de Licitação ou pregoeiro, hipótese em que a 

autenticação deverá ocorrer previamente quando apresentado, simultaneamente, os 

originais e as cópias, sendo que as cópias ficarão como parte integrante do procedimento 

licitatório. 

4.2 - Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação. 

4.3 - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao 

processo licitatório. 

4.4-Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor, sob 
pena de inabilitação do licitante. 
 
4.5.  Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será 
considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar de sua expedição. 
 
4.6.  Os documentos emitidos via Internet poderão ser conferidos pela Comissão de 
Licitações. 
 
4.7  - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com 
número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz; se for filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente 
emitidos apenas em nome da matriz. 
 
4.8.  Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar 
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público 
juramentado. 
 
4.9.  Não será reconhecido como documento autêntico aquele que for oriundo de uma 
cópia autenticada. 
 
4.10.  Não serão aceitas documentação e propostas enviadas por fac-símile, correio ou 
internet, e/ou impressas em papel térmico tipo usado em aparelhos de fac-símile. 
 
4.11.  Todas as declarações solicitadas neste edital deverão vir datadas e assinadas pelo 
representante legal da licitante. 
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4.12.  As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição 

a Certidão Simplificada da Junta Comercial. 
 
OBS- Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01, original ou cópia 
autenticada por Tabelião ou, previamente, por funcionário do Setor de Licitações ou, 
ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, os seguintes documentos: 
  
5.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
  
a)    Registro comercial, no caso de empresa individual; ou, 

b) Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou; 

d)  Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição a 

Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida no máximo 180(cento e oitenta) 

dias anteriores a data de abertura dos envelopes.  

5.1- Os documentos deverão estar acompanhado de Cópia da Cédula de Identidade do(s) 

representante(s) legal(is) da pessoa jurídica 

5.2- REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ). 

b). Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação Sobre Operações 

Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de 

Funcionamento), onde for sediada a empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame. 

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal.  

d). Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro 

Social – CND.  

Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão 

Negativa de Débito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   
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e). Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais 

(certidões emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da 

Receita Federal).  

Observação: Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Previdencia Social poderá também ser 

comprovada por certidão conjunta, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751, de 2 de 

Outubro de 2014. 

f). Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa, 

pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto 

licitado. 

g). Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal, onde for sediada a 

empresa. 

h). Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, 

na validade na data de realização da licitação. 

 
5.3.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar do documento. 

 

         a.1)  Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que 

devidamente    comprovada. 

b) - Prova de possuir Capital Social Integralizado, não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, 
parágrafo 3º da Lei 8.666/93, com a atualização através de índice oficial para a 
data de abertura das propostas. 
 

 c) - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em 
publicaç~o no “Di|rio Oficial”, enquanto as demais dever~o apresentar cópia do 
Livro Diário onde se encontrar lavrado o balanço e demonstrações contábeis, 
devidamente certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade e 
registrado na Junta comercial, todas as páginas do balanço.  

 
d) As licitantes com menos de 01 (um) ano de existência apresentarão o Balanço 
de Abertura da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou, no caso de 
sociedades civis, poderá ser registrada em cartório, onde foi registrado seu 
contrato social. 
 
e) Deverão acompanhar cópias do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro 
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Diário; 
 
f) Prova de regularidade do profissional responsável pela contabilidade junto ao 
CRC-ES. 
 
g) Cálculo da Capacidade Financeira Líquida (ILC,ILG), conforme modelo 
Anexo IX, que deverá ser igual ou superior a 1,0 (um  por cento) e o GE(Grau de 
Endividamento) deverá igual ou menor  que 0,5 (zero virgula cinco por cento)  .  
 

5.3.1- Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 
positivas com efeito de negativas e certidões positivas que comprovem em seu 
corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 
suspensa. 

 
5.4.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Declaração de existência das garagens e oficinas que possui no Município, para 
garantir a execução dos serviços, com os respectivos endereços; 

b) Relação dos veículos disponíveis para atender  ao objeto desta licitação, 
informando a idade  média dos mesmos, do chassi e da carroceria, unidade por 
unidade, ou seja uma declaração para cada veículo; 

c) Relação dos equipamentos e aparelhamentos relacionados com a manutenção da 
frota; 

d) Relação do pessoal técnico adequado para execução dos serviços, objeto desta 
licitação; 

e) Relação contendo a qualificação técnica dos membros da equipe de manutenção e 
operação; 

f) Declaração de pessoa de direito publico ou privado, comprovando a exercicio das 
atividades de transporte coletivo de passageiros; 

 DECLARAÇÕES: 

  
a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), conforme modelo proposto no 
ANEXO IV.  
 

b) Declaração de inexistência de impedimento para licitar conforme modelo 
constante no ANEXO V deste edital. 

 
6 - DA PROPOSTA DE TARIFA (ENVELOPE N° 03) 
  
6.1-  O envelope Nº. 3 deverá conter a proposta de tarifa, devidamente preenchida e 
assinada pelo proponente, sem emendas ou rasuras, acompanhada do preenchimento da  
planilha  de acordo com os  modelos constantes nos  ANEXO VIII do edital. 
 
6.2.  O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar de se seu 
recebimento. 
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6.3.  A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
6.4.  Serão DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
 

a) que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação e seus anexos; 
 

b) seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
 

C) propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
 
7.   PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO: 

 
7.1.     O procedimento licitatório seguirá as determinações das Leis 8.666/93 , Lei 
Municipal nº 2.298/2002 e Decreto nº 3.445/2003, bem como, as estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos 
 
7.2.     Nas sessões públicas serão lavradas Atas Circunstanciadas as quais assinadas pela 
Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 
 
7.3.     Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação, quanto 
ao processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada 
de decisões para a adjudicação do objeto da licitação, resultará na rejeição de sua 
proposta. 
 
7.4.     Serão INABILITADOS os licitantes que: 
 
a) apresentarem documentação incompleta, emendada, rasurada, com entrelinhas ou 
linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado, ou, ainda, que não estejam 
datadas e assinadas, quando for o caso; 

b) colocar documentos em envelopes trocados; 

c) colocar em apenas um envelope, documentos de habilitação e proposta; 

d) não apresentar, no prazo definido pela Comissão de Licitação, os eventuais 
esclarecimentos exigidos; 

e) não atender a forma e condições exigidas para a apresentação da documentação de 
habilitação e proposta; 

f) desatenderem as normas, parâmetros e/ou requisitos estabelecidos neste Edital ou na 
legislação pertinente. 

7.5.      A Comissão de Licitação, quando julgar necessário, poderá determinar diligências e 
solicitar informações complementares, fixando prazo razoável para a resposta, a fim de 
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elucidar questões incidentes e para o melhor andamento do processo licitatório, de acordo 
com o art. 43, § 3°, da Lei das Licitações, bem como fixar nova data para julgamento. 
 
8-DO JULGAMENTO: 

 
8.1-    Esta licitação é do tipo MENOR VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO A SER 
PRESTADO, conforme permissivo contido no artigo 15, I, da Lei nº 8.987/95 e com fulcro 
no posicionamento do egrégio Ministério Público de Contas do Estado do Espirito. 
 
8.2.     Será considerado vencedor o licitante que apresentar na sua proposta o menor 
valor da tarifa do serviço público para as linhas urbanas. 
 

8.3.     O preço máximo a ser aceito pelo Poder Concedente no certame licitatório, 
deste edital é o valor de R$ 1,10 (um real e dez centavos)  no que se refere a “ linha 
circular da sede do Municipio” e de R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) no que tange {s  
“Ibiraçu x Caboclo Bernado - Caboclo Bernado x Ibiraçu, Ibiraçu x Pedro Palácios via 
Pendanga - Pedro Palácios via Pendanga x Ibiraçu “ , conforme descrito no Decreto 
Municipal nº 4.942/2014 de 28 de outubro de 2014.

   
9           DOS RECURSOS E DOS PRAZOS: 

 
9.1.     Dos atos praticados na presente licitação caberão os recursos previstos no art. 109, 
da Lei nº 8666/93 os quais dentro dos prazos previstos na Lei, deverão ser protocolados 
no protocolo geral da Prefeitura e encaminhados ao Setor de Licitações. 
 
9.2.     Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 02 (dois) dias 
convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. Este prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e 
durante o transcurso do prazo. 
 
9.3.     Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços, sem prejuízo da aplicação da pena de multa conforme legislação municipal e 
aquelas previstas na Lei nº 8.666 de 1993. 
 
10           DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 
  
10.1- A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 

7º da Lei nº. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a 

saber: 

10.2- Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do contrato. 
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10.3 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, 

as seguintes penalidades: 

a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do 
fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-
| a multa prevista na alínea “b”. 
 

b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente 
aos itens constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das 
obrigações assumidas. 
 

c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com 
o Contratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 
(dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de 
Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
 

d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela 
Contratada, esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

10.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, 

notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que 

tiver dado causa à notificação extrajudicial 

 
11           DA INTERVENÇÃO: 

 
11.1.     O Poder Concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a 
adequação na prestação do serviço, bem como, o fiel cumprimento das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 
 
11.2.     A intervenção somente poderá ser executada através de decreto com exposição de 
motivos e objetivos, designação de interventor, prazo da intervenção e limites da medida. 
 
11.3.     Declarada e decretada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de 
trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direidto de ampla 
defesa. 
 
11.4.     Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 
regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 
devolvido à Concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. 
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11.5.     O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até cento e 
oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. 
 
11.6.     Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço 
será devolvida à Concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor que 
responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 
  
12.       DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO: 
  
12.1.   Extingue-se a concessão por: 
I- Término do termo; 
II- encampação ou resgate; 
III- revogação; 
IV- Anulação; 
V- Extinção, dissolução ou falência da empresa permissionária. 
 
12.2.  Extinta a permissão retornam a Prefeitura Municipal os direitos e privilégios 
transferidos à permissionária, com a reversão de todos os bens vinculados à prestação de 
serviço, salvo os bens de propriedade do permissionário; 
 
12.3.  A reversão ao término do prazo aventado será feita sem indenização. 
12.4.  Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pelo poder público 
competente, procedendo-se oportunamente aos levantamentos, avaliações e liquidações 
necessárias; 
 
12.5.  A assunção do serviço autoriza em caráter excepcional a ocupação e utilização das 
instalações, equipamentos, material e pessoal da ex-permissionária que forem 
considerados essenciais à continuidade do serviço. 
 
12.6.  Considera-se encampação ou resgate a retomada do serviço da Prefeitura Municipal, 
durante o prazo da permissão por motivo de interesse público ou conveniência 
administrativa, mediante pagamento da indenização adequada, de modo a ser respeitado o 
equilíbrio econômico-financeiro do termo de permissão. 
 
12.7.  A inexecução total ou parcial do termo de permissão acarretará a aplicação de 
sanções ou a revogação unilateral da permissão, a critério do poder concedente, 
respeitadas as disposições deste artigo e as normas celebradas entre as partes. 
 
12.8.  A revogação unilateral da permissão poderá ser declarada pela prefeitura Municipal 
quando: 
 
12.9.  O serviço estiver sendo prestado em desacordo com as cláusulas contratuais, bem 
como, ao edital e seus anexos da concorrência nº 001/2015; 
 
12.10.              A permissionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a adequada prestação do serviço permitido; 
 
12.11.              A permissionária descumprir dispositivos legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 
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12.12.              A permissionária, sem justa causa, paralisar o serviço sem autorização da 
Prefeitura Municipal por mais de 48 (quarenta e oito) horas ou concorrer para tanto, ou 
prestá-la de forma deficiente ou inadequada; 
 
12.13.              A permissionária transferir seu controle acionário sem anuência da 
Prefeitura Municipal; 
 
12.14.              Desviar os veículos de sua frota para transportes alheios as atividades 
compreendidas nas cláusulas contratuais, bem como, nos anexos do edital da concorrência 
nº _____/2015; 
 
12.15.              Ser decretada a falência da concessionária ou a dissolução da firma. 
 
12.16.              A declaração da revogação unilateral da concessão deverá ser precedida da 
verificação da inadimplência da permissionária. 
 
12.17.              O termo de concessão também poderá ser suspenso por iniciativa da 
concessionária, no caso de descumprimento de normas legais, por parte da Prefeitura 
Municipal, mediante ação especialmente intentada para este fim após decisão do Poder 
Judiciário. 
 
12.18.              A revogação será precedida de justificação que indique a conveniência do 
ato, devendo o instrumento conter regras detalhadas sobre composição patrimonial 
decorrente da antecipação do término da concessão, se for o caso. 
  
13.        DA OUTORGA DA CONCESSÃO: 
  
13.1.   A prestação dos serviços será iniciada após a assinatura do Contrato 
Administrativo, realização do empenho e recebimento da Ordem de serviço e terá vigência 
de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual período, e assim sucessivamente, 
desde que acordes ambas as partes, e não ocorra nenhum fato que possa contribuir para a 
não prorrogação do prazo contratual 
 
13.2.  A empresa vencedora deverá iniciar a prestação do serviço imediatamente após o 
recebimento da Ordem de Serviço através da Secretaria Solicitante, após a assinatura do 
contrato. 
 
13.3.  O descumprimento, pelo licitante, de quaisquer das condições ofertadas ou demais 
quesitos de atendimento obrigatório, resultará na perda do direito à Concessão, sendo 
convocado, na forma prevista no Edital, o próximo licitante, por ordem de classificação, e 
aplicadas às penalidades do item 8 deste Edital. 
 
14       DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
  
14.1- O(s) documento(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar que o licitante tem como 
atividade a exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros. 
 
14.2-  Para o fim de demonstração da regularidade fiscal e jurídica acima referidas, meros 
protocolos de requerimento de certidões não suprem as exigências aqui contidas. 
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14.3.   A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital será feita de acordo com o Artigo 
110 da Lei 8.666/93, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, sendo 
considerados dias consecutivos,       exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 
 
14.4.   A Prefeitura Municipal de Ibiraçu poderá, a qualquer tempo, revogar ou anular o 
presente processo de licitação, conforme artigo 49 da Lei 8.666/93, a seu critério, sem que 
caiba aos participantes ou ao licitante vencedor direito a ressarcimento ou indenização. 
 
14.5.  Em qualquer fase do processo desta Licitação, o Poder Concedente se reserva o 
direito de solicitar às participantes esclarecimentos eventualmente necessários em 
relação à documentação e à proposta apresentadas. 
 
14.6.  A Comissão de Licitação poderá transformar o processo em diligência para apuração 
de dados e condições indispensáveis ao julgamento da proposta, bem como se valer dos 
préstimos de técnicos, consultores ou empresas especializadas. 
 
14.7.  As interpretações, correções e ou alterações elaboradas pela Prefeitura no Edital, serão 
comunicadas, por escrito, a todas as empresas que o tiverem adquirido. 
 
14.8.  O gerenciamento, controle e fiscalização do objeto da presente licitação serão de inteira 
competência da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
 
14.9.  A Concessionária deverá manter no Município de Ibiraçu, durante a vigência da Concessão, 
instalações destinadas à administração específica do objeto da presente licitação, com escrituração 
de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e demais registros e informações que forem 
pertinentes, a ser executada mediante instruções do Concedente, no que couber. 
 
14.10.  A Concessionária se obriga a manter, durante todo prazo de vigência da concessão, veículos 
em número compatível com o grau de qualidade exigível para a prestação do serviço, 
responsabilizando-se pelas adaptações necessárias à composição da frota como referido nas 
condições específicas deste Edital e seus Anexos, bem como, pela sua manutenção, incluídos 
componentes, acessórios, garagem, pátio de estacionamento, oficinas, segurança e tudo o mais 
indispensável ao bom desempenho da operação. 
 
14.11.  O licitante que deixar de atender as convocações referidas neste Edital, nos prazos 
previstos, perderá o direito à Concessão. 
 
14.12.              Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
14.13.              São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 
Anexo I: Termo de Referência. 
 
AnexoII: Mapa dos itinerários. 
 
Anexo III-   Pontos de paradas 
 
Anexo IV: Declaração de Compromisso de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição Federal. 
 
Anexo V: . Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento para licitar 
 
Anexo VI: .Lei Municipal nº 2.298/2002 
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Anexo VII:  Minuta de Contrato 
 
Anexo VIII: “FORMULÁRIO DE ESPECIFICAÇÕES E COTAÇÕES DE PREÇOS. 
 
Anexo IX: DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

14.14- As declarações cujos modelos indicarem a necessidade de reconhecimento de firma, 
somente serão aceitas com o sinal público. A sua entrega sem o reconhecimento acarretará a 
inabilitação da licitante. 
 
Ibiraçu/ES, 15 DE MAIO DE 2015 
 

 

Angela Mª T. Polezeli 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETIVO: 

1.1. Constitui objeto deste pedido a concessão dos direitos de exploração dos serviços 

públicos de transporte coletivo de passageiros rodoviário municipal de Ibiraçu, pelo 

período de 10 (dez) anos, conforme legislação municipal, para estar fazendo as linhas 

municipais urbanas e/ou distritais conforme Decreto Municipal nº 3.445/2003.  

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Considerando que a concessão existente findará em abril de 2015;  

Considerando o crescimento da demanda populacional;  

Considerando que a interrupção deste serviço causará prejuízos a população usuário dos 

serviços; é que se justifica este pedido.  

3. DOS OBJETIVOS: 

3.1. Atender as determinações da Lei Municipal nº 2.298/2002 de 20/03/2002 e Decreto 

3.445/2003 de 10/11/2003; 

3.2. continuar prestando serviços de qualidade à população; 
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4. DOS ITINERÁRIOS: 

4.1. Linha Circular da sede do Município de Ibiraçu 

4.2. Linha Circular dos eixos: Ibiraçu x Caboclo Bernado - Caboclo Bernado x Ibiraçu, Ibiraçu x 

Pedro Palácios via Pendanga - Pedro Palácios via Pendanga x Ibiraçu 

5. DA OBRIGATORIEDADE: 

5.1. Apresentar um plano consistente com sistema uno e interdependente, composto por 

linhas, com horários, frequência e pontos de parada preestabelecidos pelo Poder Público, 

planejado de acordo com as condições viárias local, podendo ser alterado pelo Município 

por conveniência, necessidade ou oportunidade. 

5.2. a prestação de serviços objeto desta licitação se dará na forma de concessão. 

 

6. DOS PRAZOS: 

6.1. A prestação dos serviços será iniciada após a assinatura do Contrato Administrativo, 

realização do empenho e recebimento da Ordem de serviço e terá vigência de 10 (dez) 

anos, podendo ser prorrogado por igual período, e assim sucessivamente, desde que 

acordes ambas as partes, e não ocorra nenhum fato que possa contribuir para a não 

prorrogação do prazo contratual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ITINERÁRIO DAS LINHAS 

1. Linha circular da sede do Município de Ibiraçu 

 

Partindo do centro do Bairro Aricanga, seguindo pela Rodovia Arlindo Vicente até 

encontrar a Rua Daniel Comboni, seguindo por esta até à altura da Rua dos Martins 

Pescadores no Bairro Professora Ericina Pagiola, seguindo por esta até o Pronto Socorro e 

Maternidade “Osvaldo Lanschi”, retornando pela mesma rua até encontrar novamente a 

Rua Daniel Comboni e seguindo por esta até encontrar a Avenida João Alves da Mota 

Júnior, seguindo por esta até à entrada de acesso ao Bairro Mutirão. Daí segue pela Rua 

Francisco Argemiro Modenesi Gratz até encontrar o Bairro Mutirão. Aí segue pela Rua 

Dileta Perut até o final desta, retornando depois para Rua Francisco Argemiro Modenesi 

Gratz, por onde seguirá até encontrar a Rodovia BR 101, seguindo por esta até a estrada de 

acesso { Valada Maffei, por onde seguir| até { entrada do estabelecimento comercial “Agro 

Est}ncia Lombardi” manobrando ali, e retornando pela mesma estrada, até encontrar a 

Rodovia BR 101 e seguindo por esta até o Posto Parada Ibiraçu, de onde retornará pela 

mesma rodovia BR 101, até encontrar a Rua Maria Adelaide Jardim, seguindo por esta, 

cruzando a Avenida Conde D’Eu e passando pela Rua Domício Martins da Silva até a Rua 

Geronimo Santuzzi, seguindo por esta até encontrar a Avenida Tancredo de Almeida 

Neves, seguindo por esta até encontrar a Rua Eduartino da Conceição Godoy, no Conjunto 

Habitacional Francisco Campagnaro, seguindo por esta até o final e retornando pela 

mesma até encontrar novamente a Avenida Tancredo de Almeida Neves, seguindo por esta 

até a altura da Rua Gerônimo Santuzzi por onde seguirá até a Rua Luigi Musso, passando 
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depois pela Rua Fóscollo Ghelfi até encontrar a Rua Giuzzeppe Batisti, seguindo por esta 

até encontrar a Rua Domício Martins da Silva, seguindo por esta até a Avenida Conde D’Eu, 

por onde segue até a Rua Getulio Vargas e segue por esta até as proximidades do Viaduto 

da Estrada de Ferro Vitória a Minas, na Indústria de Móveis Esquadrias, e retornando pela 

mesma rua até à Rua dos Saíras, seguindo depois pela Rua dos Martins Pescadores até o 

P|tio do Pronto Socorro e Maternidade “Osvaldo Lanschi”, de onde retornar| pela mesma 

Rua dos Martins Pescadores até encontrar a Rua Daniel Comboni, seguindo por esta até 

encontrar a Rodovia Arlindo Vicente e seguindo por está até o Centro do Bairro Aricanga, 

ponto de partida. 

Quilometragem aproximada: 12KM 

 

2- linha Circular dos eixos: Ibiraçu x Caboclo Bernado - Caboclo Bernado x Ibiraçu, 

Ibiraçu x Pedro Palácios via Pendanga - Pedro Palácios via Pendanga x Ibiraçu
 

 

Partindo da Praça dos Trayler, na sede de Ibiraçu, passando pela Rua Daniel Comboni e 

Avenida João Alves da Motta Júnior, seguindo pela Rodovia BR 101 até a localidade de 

Caboclo Bernardo, passando pela via de acesso Principal, retornando depois pelo mesmo 

itinerário até o trevo de acesso à Avenida João Alves da Motta Júnior, e ai segue por esta, 

passando depois pela Rua Daniel Comboni, até o ponto de Partida.  

 

Partindo da praça dos Trayler, na sede deste Município, seguindo pela Rua Daniel Comboni 

até encontrar a Avenida João Alves da Motta Júnior, seguindo por está até o trevo de 

acesso à BR 101, sentido Sul, entrando então pela Rodovia BR 101, passando pela 

localidade de Guatemala e seguindo novamente pela Rodovia BR 101 até o Distrito de 

Pendanga, entrando pela Rua Curto Antônio até o final desta. Retornando até a Rodovia BR 

101 e segue depois por esta até encontrar o trevo de acesso à localidade de Pedro Palácios, 

segue então por esta Rodovia até o Centro de Pedro Palácios, retornando depois pela 

mesma Rodovia, até encontrar a Rodovia BR 101, seguindo por esta até a cidade de 

Ibiraçu, passando pelas Ruas Ernesto Maioli, João Alves da Motta Júnior, Daniel Comboni, 

até o Ponto de Partida na Praça  dos Trayler de Ibiraçu. 
 

Quilometragem aproximada: 20 KM 
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ANEXO III 

DOS PONTOS DE PARADAS 

 

1- Os pontos de paradas para embarque e desembarque de passageiros, obedecerão 

sempre às normas do departamento Estadual de Trânsito - DETRAN - ES, quanto aos locais 

proibitivo para parada e estacionamentos, nos itinerários compreendidos nos perímetros 

urbanos da sede e dos distritos deste Município, e serão determinados por esta Prefeitura 

Municipal, mediante afixação de placas sinalizadoras indicando os locais de parada 

obrigatória.  

 

2- Quanto às linhas cujos itinerários sejam realizados parcialmente através da Rodovia BR 

101, os pontos de paradas obedecerão sempre aos locais onde houver abrigos de 

passageiros, e no caso de haver necessidade de utilização de outros locais onde não haja 

abrigos, estes deverão obedecer às normas federais que regem o trânsito nas Rodovias 

Federais.  

 

3- Nos itinerários onde envolver trechos rodoviários em estradas rurais do interior do 

Município, os pontos de embarque e desembarque serão nos locais onde houver 

passageiros, desde que a estes sejam dados toda a segurança necessária para tal fim, sem o 

comprometimento do livre transito aos demais veículos.  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

Referência: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 001/2015. 

 

A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. 

......................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) 

Senhor (a) ................................................................................., portador da Carteira de 

Identidade nº. ........................................ e do CPF nº. .............................................................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido péla Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 

28/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....). 
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IBIRAÇU, ........ de ............................ de 2015. 

 

 

.............................................................................................. 

(Representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e 

entregue no envelope “B” documentaç~o, pois fazem parte dos referidos 

documentos de habilitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V  
Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento para licitar. 

 
DECLARAÇÃO 

 

Referência: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015 

 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

............................................ sediada na 

......................................................................................................................, declara, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

presente processo licitatório, na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim 

como, não ter em seu quadro social parentes por matrimônio, consanguínios até 2º 

grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos, 

na forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 
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............................................................................. 

Local e data 

 

........................................................,      RG nº. .................................................................... 

(Nome e assinatura do Declarante)         (número da cédula de identidade 

do Declarante) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

LEI Nº 2.298/2002 
 

DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, APROVA O 
CÓDIGO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais; 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO  I 

DAS  NORMAS  GERAIS 

Capítulo  I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Ibiraçu 

reger-se-á pelas disposições desta Lei e por normas complementares expedidas pelo Poder Executivo. 
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Art. 2º - A operacionalização do serviço público de transporte coletivo será feita 

diretamente pela Administração Municipal, ou por delegação a empresas particulares, sob regime de 

permissão ou concessão, precedida de licitação, ressalvado o disposto no Art. 65. 

Art. 3º - O serviço público de transporte coletivo será remunerado pelos usuários 

mediante o pagamento de tarifas fixadas por Decreto do Poder Executivo, de acordo com a natureza dos 

serviços. 

Art. 4º - Os serviços integrantes do sistema classificam-se da seguinte maneira : 

I - REGULARES : São os serviços executados de forma contínua e permanente, 

obedecendo a horários, itinerários e intervalos de tempo preestabelecidos podendo ser : 

a)  urbanos ou distritais; 

b)  convencionais ou diferenciados; 

c)  experimentais. 
§ 1º - Entende-se por convencional a categoria em que os serviços são executados 

com ônibus ou microônibus simples, do tipo urbano. 

§ 2º - Entende-se por diferenciada, aquela executada com veículos de qualidade e 

conforto superiores (poltronas reclináveis, ar condicionado, veículos rodoviários, etc.). 

II - ESPECIAIS : são serviços de fretamento, de transporte escolar e os 

extraordinários. 

Art. 5º - O Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Ibiraçu 

consiste de um sistema uno e interdependente, composto por linhas, com horários, freqüência e pontos 

de parada preestabelecidos pelo Poder Público, planejado de acordo com as condições viárias local, 

podendo ser alterado pelo Município por conveniência, necessidade ou oportunidade. 

 

Capítulo  II 

DA  COMPETÊNCIA 

Art. 6º - Compete ao Município a operação, o gerenciamento, o planejamento 

operacional e a fiscalização do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Ibiraçu, 

incumbindo-lhe o controle sobre os demais serviços. 

Art. 7º - Compete ainda ao Município : 

I - fixar itinerários e pontos de parada; 

II - fixar horários, freqüência, frota e terminais de cada linha; 

III - organizar, programar e fiscalizar o Sistema; 

IV - implantar e extinguir linhas e extensões; 

V - contratar as permissionárias e concessionárias, sempre mediante processo 

licitatório; 

VI - fixar os parâmetros e índices das planilhas de custo; 
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VII - elaborar e fiscalizar a aplicação dos cálculos tarifários; 

VIII - vistoriar os veículos; 

IX - fixar e aplicar penalidades; 

X - promover, quando for o caso, auditorias técnico-operacionais nas empresas 

operadoras; 

XI - estabelecer as normas de pessoal de operação; 

XII - controlar o número de passageiros do Sistema e estabelecer os parâmetros de 

lotação dos veículos nos horários de pico e na alta temporada; 

XIII - determinar, na zona urbana, o itinerário e os pontos de parada das linhas que 

transitam pelo Município. 

TÍTULO  II 

DAS  CONCESSÕES,  PERMISSÕES  E  AUTORIZAÇÕES 

Capítulo  I 

DAS  DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Art. 8º - A delegação de serviços de transporte coletivo, mediante permissão ou 

concessão, far-se-á sempre através de licitação, na forma da legislação pertinente e desta Lei. 

Parágrafo Único - A exploração dos serviços de transporte coletivo mediante 

autorização terá título precário e serão válidos somente para os serviços classificados como 

experimentais e especiais. 

 

Art. 9º - O prazo de delegação para exploração dos serviços regulares será de 10(dez) 

anos, podendo ser prorrogado a critério do Município caso a concessionária tenha cumprido 

adequadamente os termos do Contrato  e manifeste tal interesse com 06(seis) meses de antecedência em 

relação ao término da concessão. 

Capítulo  II 

DAS  PERMISSÕES  E  CONCESSÕES 

Art. 10 - O termo de permissão e o contrato de concessão deverão conter, como 

cláusulas essenciais, as relativas : 

I - ao objeto, à área e ao prazo; 

II - ao modo, forma e condições  da prestação do serviço; 

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do 

serviço; 
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IV - ao equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, através de critérios de reajuste e 

revisão das tarifas a serem efetuados periodicamente; 

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da permissionária ou 

concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos 

serviços na área do Município; 

VI - aos direitos e deveres dos usuários; 

VII - à forma de exercício da fiscalização pelo Poder Concedente; 

VIII - às penalidades contratuais e administrativas; 

IX - às condições de prorrogação do contrato; 

X - aos critérios de indenização da permissionária ou concessionária, quando for o 

caso; 

XI - aos casos de extinção da permissão ou concessão; 

XII - à possibilidade de transferência dos direitos, desde que mediante prévia 

anuência do Poder Concedente; 

XIII - ao foro e ao modo de resolução das divergências contratuais. 

Art. 11 - Extingue-se a permissão : 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - pela encampação; 

III - pela caducidade; 

IV - pela rescisão amigável ou judicial; 

V - pela falência ou extinção da empresa permissionária ou concessionária, ou 

falecimento ou incapacidade de seu titular no caso de firma individual; 

VI - por força maior ou caso fortuito que impossibilite, de forma absoluta, a 

continuidade dos serviços; 

VII - pela transferência dos serviços sem prévia anuência do Poder Concedente. 

Art. 12 - Incumbe ao Município : 

I - regulamentar o serviço e fiscalizá-lo permanentemente; 

II - assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das permissões e concessões; 

III - aplicar penalidades regulamentares e contratuais; 

IV - intervir na prestação dos serviços quando houver risco de grave descontinuidade 

que não possa ser controlada pela permissionária ou concessionária; 

V - declarar a extinção da permissão ou concessão nos casos previstos na lei; 
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VI - homologar reajustes e proceder a revisões tarifárias; 

VII - fixar a tarifa dos serviços convencionais e dos diferenciados; 

VIII - cumprir leis, regulamentos e cláusulas dos contratos de permissão e concessão; 

IX - zelar pela boa qualidade dos serviços e resolver questões sobre reclamações de usuários. 

Capítulo  III 

DOS ENCARGOS DAS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS OU CONCESSIONÁRIAS 

Art. 13 - Além do perfeito cumprimento das cláusulas constantes do termo de 

permissão ou do contrato de concessão, as empresas permissionárias ou concessionárias ficam obrigadas 

a : 

I - prestar serviço adequado aos usuários, assim entendido o prestado com 

regularidade, continuidade e igualdade de tratamento dos usuários; 

II - cumprir e fazer cumprir as normas de serviço e as cláusulas da permissão ou 

concessão; 

III - facilitar o exercício da fiscalização pelo Poder Concedente; 

IV - manter a frota adequada às exigências da demanda; 

V - emitir, comercializar e controlar passes e o vale transporte, e fornecer à 

Prefeitura, mensalmente, relatórios e informações a respeito; 

VI - adotar uniformes e identificação, através de crachá, para o pessoal de operação; 

VII - cumprir as ordens de serviço emitidas pelo Órgão Gerencial; 

VIII - executar os serviços com rigoroso cumprimento de horário, freqüência, frota, 

tarifa, itinerário, pontos de parada e terminais; 

IX - submeter-se à fiscalização do Órgão Gerencial; 

X - apresentar anualmente, ou sempre que for exigido, os seus veículos para vistoria 

técnica, comprometendo-se a sanar, em 48(quarenta e oito) horas, as irregularidades que possam 

comprometer o conforto, a segurança e a regularidade; 

XI - manter as características fixadas pelo Órgão Gerencial para os veículos de 

operação; 

XII - preservar a inviolabilidade dos instrumentos contadores de passagens, 

controladores de velocidade e quilometragem e outros; 

XIII - apresentar seus veículos para início de operação em adequado estado de 

conservação e limpeza; 

XIV - operar com imóveis, equipamentos, máquinas, peças, acessórios, móveis, 

oficinas, manutenção e pessoal vinculado, com exclusividade, ao serviço de transporte coletivo municipal; 
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XV - proporcionar, periodicamente, treinamento e reciclagem do pessoal de operação, 

principalmente nas áreas de relações humanas, segurança de tráfego e primeiros socorros; 

XVI - no caso de interrupção de viagens, a empresa operadora ficará obrigada a 

tomar imediatas providências para o seu prosseguimento, sem ônus para os usuários que já tenham 

pago a tarifa. 

 

 

TÍTULO  III 

DO PLANEJAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARES 

Art. 14 - O planejamento do sistema de transporte será adequado às alternativas 

tecnológicas disponíveis e atenderá ao interesse público, obedecendo às diretrizes gerais do 

planejamento global da cidade, notadamente no que diz respeito ao uso e ocupação do solo e ao sistema 

viário básico. 

Art. 15 - O transporte coletivo terá prioridade sobre o individual e o comercial, 

condição que se estende também às vias de acesso e manutenção das pistas de rolamento. 

§ 1º - Serviços experimentais em transporte regular são aqueles executados pela 

permissionária ou concessionária, na respectiva área de influência e em caráter provisório, para 

verificação de viabilidade de alterações e expansões dos serviços existentes em face de novas exigências 

do crescimento urbano. 

§ 2º - A tarifa remuneratória dos serviços experimentais será declarada no ato que os 

autorizar. 

§ 3º - A autorização fixará o prazo do serviço experimental, que não poderá exceder 

de 180(cento e oitenta) dias. 

 

Art. 16 - O Sistema Municipal de Transporte Coletivo por ônibus será executado 

conforme os padrões técnico-operacionais regulamentados pela presente lei e por Normas 

Complementares do Poder Concedente. 

§ 1º - As Normas Complementares referir-se-ão exclusivamente à dinâmica de 

aplicação desta lei no sentido do aperfeiçoamento da operação. 

§ 2º - Ocorrendo, em conseqüência de Normas Complementares, circunstâncias que 

acarretem investimentos ou despesas que onerem o custo operacional, tais custos deverão ser incluídos 

no cálculo tarifário. 

§ 3º - Poderão ser estabelecidas alterações relativas a aspectos anteriormente 

normatizados, hipótese em que as normas anteriores ficarão automaticamente canceladas. 

§ 4º - As normas complementares definirão prazos razoáveis para o enquadramento 

das empresas operadoras. 
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Art. 17 - As linhas intermunicipais e interestaduais em trânsito pelo Município de 

Ibiraçu deverão ter os seus itinerários e pontos de parada estabelecidos de acordo com as normas locais 

de trânsito e de comum acordo entre os respectivos Poderes Concedentes. 

§ 1º - O Município poderá, de comum acordo com o Órgão Gerenciador, solicitar o 

bloqueio de secções em linhas intermunicipais que estejam praticando concorrência para com o Sistema 

Municipal de Transporte Coletivo. 

§ 2º - Considera-se ponto final das linhas intermunicipais e interestaduais que 

transitam pelo Município de Ibiraçu a Estação Rodoviária do Município. 

Capítulo  I 

 

DA  TARIFA 

Art. 18 - O cálculo da tarifa será efetuado com base em planilha de custos, elaborada 

pelo Município, que levará em conta o custo por quilômetro rodado e o índice de passageiros por 

quilômetro (IPK), atualizados. 

§ 1º - A tarifa fixada por decreto da Prefeita Municipal terá valor suficiente para 

manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de prestação dos serviços. 

§ 2º - Na elaboração do cálculo tarifário, os passageiros com gratuidades e descontos 

previstos em lei, serão deduzidos do número de passageiros transportados, de modo equivalente. 

Art. 19 - São itens da planilha para efeito de cálculo tarifário : 

I - Custo Operacional; 

II - Custo de Capital; 

III - Custo de Administração; 

IV - Custo Tributário. 

 

Art. 20 - Considera-se Custo Operacional os custos com combustível, lubrificantes, 

rodagem, peças e acessórios, serviços de terceiros relativos à manutenção, pessoal de manutenção, 

pessoal de tráfego, encargos sociais, impostos, taxas e uniformes. 

§ 1º - Os parâmetros adotados na planilha, referentes ao consumo de combustíveis, 

lubrificantes e rodagens, deverão ser aferidos, periodicamente, considerando o efetivo consumo de cada 

item, exclusivamente na execução dos serviços. 

§ 2º - Os custos relativos a pessoal de manutenção serão obtidos através de 

verificação técnico-operacional que avalie o quadro utilizado, efetiva e exclusivamente, no serviço de 

transporte coletivo, bem como salários e demais vantagens comprovadamente pagas. 

§ 3º - No caso de processamento eletrônico da cobrança ou outro processo que 

elimine o cobrador do veículo, a planilha deverá ser revisada sobre a apuração do seu reflexo na tarifa dos 

serviços. 
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Art. 21 - Considera-se Custo de Capital a remuneração e depreciação de capital 

investido na frota, da seguinte forma : 

I - a remuneração do capital será feita na base de 2% (dois por cento) ao mês sobre o 

valor remanescente do capital aplicado na compra de cada veículo, deduzido 10% (dez por cento) do 

valor residual do veículo; 

II - a depreciação deverá provisionar a reposição de veículo similar, com valor 

residual de 10% (dez por cento) ao final de sua vida útil. 

Art. 22 - Consideram-se Custo de Administração os valores de depreciação e 

remuneração do capital relativo às instalações e equipamentos, bem como a remuneração do capital 

empregado no almoxarifado, além das despesas administrativas, seguros, inclusive pessoal e honorários 

da Diretoria e assistência social. 

Art. 23 - Considera-se Custo Tributário os tributos que incidem sobre a receita do 

sistema. 

Art. 24 - O índice de passageiros por quilômetro (IPK) será o divisor do total do custo 

por quilômetro, obtido segundo os critérios estabelecidos nos artigos 20 a 23, para efeito de 

determinação do preço da tarifa. 

§ 1º - A metodologia para obtenção do IPK garantirá a observância de uma relação 

entre o número de passageiros equivalentes transportados e a quilometragem total para o sistema. 

§ 2º - Para atualização periódica dos níveis de demanda de passageiros, o Município 

efetuará a contagem do número de usuários do sistema. 

§ 3º - O Município definirá, mensalmente, a programação de horários e a respectiva 

quilometragem, bem como a quilometragem morta, resultando sua somatória na quilometragem total do 

sistema, para, como divisor da demanda, determinar o valor do IPK. 

Art. 25 - As tarifas para os serviços regulares serão de dois tipos : 

I - Convencional ou comum, que é a tarifa unificada do transporte coletivo; 

II - Diferenciada, adequada à respectiva categoria de diferenciação da qualidade dos 

serviços e do veículo. 

Art. 26 - O Órgão Gerencial determinará normas específicas dispondo sobre 

procedimentos necessários ao controle, pelas empresas operadoras, das gratuidades e abatimentos nas 

tarifas. 

Art. 27 - Para viabilizar a implantação de linhas com operação conjunta, poderão ser 

estabelecidos, pelo Órgão Gerencial, mecanismos de composição tarifária como a câmara de compensação 

e câmara de arredondamento. 

Art. 28 - As gratuidades e descontos nas tarifas somente poderão ser concedidas por 

lei, que defina a fonte do seu custeio, ressalvadas as já existentes. 

Capítulo  II 

DO  PESSOAL  DE  OPERAÇÃO 
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Art. 29 - O pessoal de operação compreende, em princípio, motoristas, cobradores 

quando houver, despachantes e fiscais. 

Parágrafo Único - O Órgão Gerencial poderá solicitar exames periódicos ou de 

sanidade física, mental e psicotécnico dos operadores, bem como exigir o afastamento de qualquer 

operador culpado de infração de natureza grave, assegurando-lhe amplo direito de defesa. 

Art. 30 - É proibido ao pessoal de operação, quando em serviço : 

I - portar armas de qualquer espécie; 

II - manter atitudes inconvenientes no trato com os usuários; 

III - utilizar aparelhos sonoros no interior do veículo; 

IV - recusar-se a obedecer às determinações emanadas da fiscalização do Órgão 

Gerencial; 

V - ocupar sentado lugar de passageiros. 

Art. 31 - Sem prejuízo das obrigações perante a legislação de trânsito e desta lei, as 

empresas exigirão de seus motoristas : 

I - respeitar os horários, itinerários e pontos de parada; 

II - dirigir o veículo de modo a propiciar segurança e conforto aos usuários; 

III - manter a velocidade compatível com o estado das vias, respeitando os limites 

legais; 

IV - evitar freadas bruscas e outras situações propícias a acidentes; 

V - fechar as portas antes de colocar o veículo em movimento; 

VI - somente abastecer o veículo quando sem passageiros; 

VII - recolher o veículo à garagem, quando ocorrer indício de defeito mecânico grave 

que possa comprometer a segurança dos usuários ou de terceiros; 

VIII - embarcar e desembarcar passageiros apenas nos pontos estabelecidos. 

Art. 32 - São requisitos para o exercício da função de motorista : 

I - ser maior de 21(vinte e um) anos; 

II - não ter defeito físico incompatível com a função; 

III - ser alfabetizado; 

IV - ser habilitado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; 

V - ter mais de 02(dois) anos de experiência na condução de ônibus (categoria D) 

e/ou veículos pesados (categoria E); 
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VI - não sofrer de enfermidades infecto-contagiosa ou outras, especialmente as que 

possam acarretar privação de reflexos, atenção ou sentidos, mesmo que momentaneamente. 

Art. 33 - Os cobradores são obrigados a : 

I - cobrar a tarifa autorizada, restituindo, quando for o caso, a correta importância do 

troco; 

II - diligenciar junto à empresa no sentido de evitar a insuficiência de moeda 

divisionária. 

Art. 34 - São requisitos para o exercício da função de cobrador : 

I - ser maior de 14(quatorze) anos; 

II - não ter defeito físico incompatível com a função; 

III - ser alfabetizado; 

IV - não ser portador de doença infecto-contagiosa. 

Art. 35 - As empresas, através de seu serviço de fiscalização, são obrigadas a : 

I - controlar as partidas e chegadas dos veículos de retorno e de terminais, de acordo 

com os quadros de horários constantes das ordens de serviço; 

II - orientar os motoristas e cobradores para o cumprimento de suas obrigações; 

III - em caso de falha de veículo ou pessoal de operação que venha a comprometer os 

serviços, cabe ao fiscal diligenciar junto à empresa para que seja solucionada imediatamente a deficiência 

observada. 

Art. 36 - Os encarregados da operação, além de suas atribuições específicas, são 

obrigados a : 

I - respeitar as normas e determinações disciplinares e colaborar com a fiscalização 

do Órgão Gerencial; 

II - conduzir-se com atenção e urbanidade; 

III - prestar informações aos usuários e ouvir e, sempre que possível, atender as suas 

reclamações; 

IV - prestar socorro aos usuários em caso de sinistro; 

V - diligenciar a obtenção de transporte para os usuários, em caso de interrupção de 

viagem; 

VI - recusar o transporte de animais, plantas, material inflamável ou corrosivo e 

outros que possam comprometer a segurança ou conforto dos usuários; 

VII - facilitar o embarque e desembarque de passageiros, especialmente crianças, 

gestantes, pessoas idosas e deficientes; 
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VIII - cumprir e orientar a proibição de fumar no interior do veículo; 

IX - abster-se de ingerir bebidas alcoólicas e de fazer uso de substâncias tóxicas ou 

análogas antes ou durante a jornada de trabalho e quando estiver próximo de assumir o serviço; 

X - manter a ordem e a limpeza no interior do veículo; 

XI - impedir atividade de vendedor ambulante no interior do ônibus; 

XII - preencher corretamente documentos solicitados pelo Órgão Gerencial. 

Capítulo  III 

DOS  VEÍCULOS 

Art. 37 - Serão aprovados para os serviços de transporte coletivo veículos 

apropriados às características das vias públicas do Município e que satisfaçam às especificações, normas e 

padrões técnicos estabelecidos pela Legislação de Trânsito Brasileira e pelo Órgão Gerencial. 

Parágrafo Único - Os veículos utilizados em serviço de categoria diferenciada, com 

tarifa específica, poder~o ter seu “lay-out” externo e/ou interno diversos dos utilizados na categoria 

convencional, desde que aprovado pelos órgãos competentes. 

Art. 38 - Normas complementares serão baixadas pelo Órgão Gerencial, 

estabelecendo exigências para os veículos destinados aos serviços de transporte coletivo. 

Art. 39 - Todos os veículos da frota das operadoras deverão estar devidamente 

registrados no Órgão Gerencial. 

Parágrafo Único - Do registro constarão os seguintes dados : 

I - número da placa; 

II - número de ordem; 

III - marca e categoria; 

IV - característica do motor; 

V - modelo, número e ano de fabricação do chassi e carroceria. 

Art. 40 - Os veículos só poderão ostentar os avisos e cartazes de utilidade pública na 

sua parte interna, após aprovação do Órgão Gerenciador. 

Parágrafo Único - A exploração de publicidade externa nos veículos pelas empresas 

concessionárias ou permissionárias somente será permitida caso o seja pela Legislação de Trânsito 

Brasileira e sob regulamentação da Prefeitura. 

Art. 41 - A frota de cada empresa operadora deverá ser composta de veículos em 

número suficiente para atender à demanda máxima de passageiros das linhas que operam, mais a frota 

reserva equivalente a um mínimo de 10% (dez por cento) da frota operacional. 

Art. 42 - A vida útil dos veículos será definida no cálculo tarifário sempre em atenção 

às suas características tecnológicas e à política tarifária estabelecida. 
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Art. 43 - Os veículos somente poderão circular se estiverem equipados com tacógrafo 

ou controladores de quilometragem e velocidade equivalentes de registro diário aferido e contador de 

passageiros lacrados. 

Art. 44 - A penalidade de retenção de veículo será aplicada sem prejuízo da multa 

cabível, quando : 

I - o veículo não oferecer condições de segurança, colocando em perigo iminente, 

passageiros ou terceiros; 

II - estiver o motorista dirigindo alcoolizado ou sob efeito de sustância tóxica ou 

análoga: 

III - não estiver funcionando o dispositivo de controle de passageiros. 

 

Art. 45 - A empresa que operar suas linhas com índice de eficiência igual ou superior 

a 98% (noventa e oito por cento) da quilometragem programada para o mês, estará isenta de multa de 

supressão de viagem, desde que a supressão de viagem não tenha ocorrido no início da operação. 

TÍTULO  IV 

DO  PLANEJAMENTO  E  OPERAÇÃO  DOS   SERVIÇOS  ESPECIAIS 

Capítulo  I 

DO  FRETAMENTO 

Art. 46 - O transporte de empregados de empresas privadas ou funcionários de 

entidades públicas, conhecido por “fretamento”, remunerado nos termos de contrato particular, sujeito ao 

controle e fiscalização do Município, destina-se a atender às necessidades de locomoção de trabalhadores 

de ida ao seu trabalho, e de regresso, por ocasião do término de suas jornadas de serviço. 

Art. 47 - Para atender às necessidades de transportes de que trata o artigo 46, o 

Poder Concedente poderá autorizar a execução de serviços especiais de fretamento. 

§ 1º - O pedido de autorização, a ser requerido por qualquer empresa idônea de 

turismo ou de transporte coletivo sediada no Município, com vigência para 12(doze) meses, bem como a 

sua renovação, se for o caso, será instruído com os seguintes documentos : 

I - documentos constitutivos da requerente; 

II - cópia do contrato particular de fretamento em que se decline o seu valor e o 

número de usuários a serem transportados mensalmente; 

III - relação dos veículos a serem utilizados acompanhados de seus certificados de 

propriedade e de vistoria pelo órgão competente, se for o caso; 

IV - certidões negativas de tributos devidos à União, ao Estado e ao Município, de 

recolhimento de encargos sociais, bem como certidões expedidas em nome da requerente pelos cartórios 

distribuidores de feitos cíveis, trabalhistas e fiscais. 
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§ 2º - Objetivando preservar a estabilidade econômica da tarifa no serviço regular, 

além de assegurar-se às concessionárias locais o direito de preferência para a execução destes serviços, 

poderá o Município estabelecer limitações no contexto global dos serviços de transporte coletivo 

prestados por fretamento dentro do Município. 

Capítulo  II 

DO  SERVIÇO  ESCOLAR 

Art. 48 - Além do serviço de transporte de estudantes prestado por ônibus urbanos 

em linhas regulares do sistema, poderá o Poder Concedente, sem exclusividade, autorizar a execução de 

serviço de transporte escolar porta a porta, com passageiros sentados, com ônibus, microônibus ou 

veículos tipo Kombi ou similar, remunerado através de contrato particular. 

Parágrafo Único - Caberá ao Poder Concedente fixar os parâmetros de segurança e a 

lotação dos veículos escolares, obedecida a legislação federal. 

Art. 49 - Aplicam-se às autorizações para execução de serviços escolares, no que 

couber, o disposto no art. 47. 

Art. 50 - Os prestadores de serviço de transporte escolar de que trata este capítulo 

estarão sujeitos às penalidades previstas no Código Disciplinar, no que couber e for aplicável. 

Art. 51 - Todos os veículos deverão ser apresentados ao órgão competente da 

Prefeitura de seis em seis meses, para vistoria, a qual emitirá o respectivo certificado, obrigando-se as 

autorizatárias ao cumprimento de todas as determinações porventura necessárias à preservação do 

conforto, higiene e segurança dos usuários. 

Art. 52 - As autorizações independerão de licitação, serão deferidas individualmente 

para cada caso, e terão caráter precário, podendo ser revogadas a qualquer tempo pelo Município. 

Capítulo  III 

DOS  SERVIÇOS  EXTRAORDINÁRIOS 

Art. 53 - Serviços extraordinários, remunerados por contrato particular, realizados 

com empresas permissionárias ou concessionárias operando no Município, são todos aqueles destinados 

a atender às necessidades adicionais de transporte determinadas por eventos excepcionais e de curta 

duração, tais como festas, festivais, encontros, seminários, comemorações, traslados, etc. 

Parágrafo Único - Os serviços extraordinários terão a sua duração definida no ato 

que os autorizar. 

Art. 54 - Os pedidos de autorização, requeridos por qualquer empresa permissionária 

ou concessionária de transporte coletivo estabelecida no Município, serão formulados com a antecedência 

necessária para que a Prefeitura os aprecie, e serão instruídos com documentos constitutivos da 

requerente e cópia do contrato particular de quitação de tributos municipais. 

Parágrafo Único - Caso as permissionárias ou concessionárias não demonstrem 

interesse na realização do serviço, serão convidadas empresas idôneas de turismo ou de transporte 

coletivo estabelecidas no Município para fazê-lo. 

TÍTULO  V 
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DA  DESISTÊNCIA  DA  OPERAÇÃO  PELA  PERMISSIONÁRIA  OU CONCESSIONÁRIA 

Art. 55 - Caso a permissionária ou concessionária não demonstre interesse em 

prosseguir com a operação das linhas, deverá notificar o Município com antecedência mínima de 

90(noventa) dias. 

Art. 56 - No caso do artigo anterior, o Município poderá requisitar a frota da empresa 

pelo prazo máximo de 06(seis) meses, a fim de evitar a descontinuidade dos serviços e para que possa 

substituir a empresa desistente. 

TÍTULO  VI 

DOS  DIREITOS  E  DEVERES  DOS  USUÁRIOS 

Art. 57 - São direitos e deveres dos usuários : 

I - ser transportado com segurança e conforto dentro das linhas e itinerários fixados 

pelo Município, em velocidade compatível com as normas legais; 

II - ser tratado com urbanidade e respeito pelas empresas, através de seus prepostos 

e funcionários, bem como pela fiscalização do Município; 

III - ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade dos serviços; 

IV - utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo Município; 

V - ter prioridade por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias 

públicas sobre o transporte individual; 

VI - pagar a tarifa dos serviços correspondentes; 

VII - zelar e não danificar os bens das permissionárias ou concessionárias utilizados 

em serviço. 

Art. 58 - O Município manterá serviço de atendimento aos usuários para reclamações, 

sugestões e informações, objetivando o aperfeiçoamento dos serviços. 

Parágrafo Único - As reclamações poderão ser encaminhadas pelo usuário à 

Prefeitura, que deverá dar-lhes a devida tramitação, informando ao reclamante a solução a respeito. 

 

Art. 59 - Fica estabelecido o arredondamento para baixo, da tarifa, para o usuário, 

quando ocorrer a falta de troco. 

Art. 60 - Ficam autorizadas as gestantes a entrarem pela porta de desembarque do 

ônibus, não isentando, contudo, o pagamento de tarifa. 

Art. 61 - Estão isentos do pagamento de tarifa no serviço regular : 

I - os maiores de 65 anos mediante a simples apresentação da Carteira de Identidade; 

II - os menores de cinco anos de idade; 
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III - os fiscais do Ministério do Trabalho em horário comercial; 

IV - os fiscais do transporte coletivo do Município quando em serviço e devidamente 

identificados; 

V - aqueles amparados por legislação federal e estadual, quando em serviço e 

devidamente identificados. 

Art. 62 – Têm direito ao desconto de 50% (cinquenta por cento) na compra de 

passes, os professores e os estudantes da rede pública estadual e municipal de ensino,  devidamente 

cadastradas junto às empresas operadoras. 

Parágrafo Único - Para usufruírem dos descontos os usuários deverão cadastrar-se 

junto às empresas operadoras e identificar-se na compra de passes. As empresas operadoras poderão 

exigir o recadastramento periódico dos beneficiários de descontos, cabendo ao Órgão Gerenciador a 

homologação, em qualquer hipótese, dos descontos e dos usuários beneficiados. 

TÍTULO  VII 

DO  PROCESSO  DE  LICITAÇÃO 

Art. 63 - A comissão de licitação será nomeada pela Prefeita Municipal, e será 

composta por um mínimo de três membros. 

Parágrafo Único - Cada membro da comissão terá direito a um voto no julgamento 

das propostas. 

Art. 64 - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se : 

I - Poder Concedente : o Município de Ibiraçu; 

II - permissão : é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de 

serviço público de transporte coletivo de passageiros, feita pelo Poder Concedente à pessoa física ou 

jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, e por prazo determinado; 

III - concessão é a delegação de prestação de serviço público de transporte de 

passageiros, feita pelo Poder Concedente, mediante concorrência pública, à pessoa jurídica ou consórcio 

de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, e por prazo 

determinado. 

 

Art. 65 - É inexigível a licitação para modificação dos serviços das permissões ou 

concessões originárias, consistentes de alterações, transformações ou expansões, com a finalidade de dar 

atendimento à demanda, ao crescimento urbano e à busca de novas alternativas de transporte na área de 

influência das permissionárias ou concessionárias. 

Art. 66 - Para a habilitação nas licitações serão exigidos documentos relativos : 

I - à habilitação jurídica; 

II - à qualificação técnica; 
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III - à qualificação econômica-financeira; 

IV - à regularidade fiscal, nos termos exigidos na legislação federal de licitações, com 

as adaptações constantes dos artigos seguintes. 

Art. 67 - Para fins de valorizaç~o técnica, quanto ao item “qualificaç~o técnica”, o 

licitante deverá comprovar a sua aptidão para o desempenho da atividade de transporte coletivo através 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

Parágrafo Único - Para esse efeito deverá indicar, no envelope alusivo à qualificação 

técnica : 

a) as garagens e oficinas que possui no Município capazes de garantir a manutenção 

dos serviços; 

b) o número de veículos de sua propriedade efetivamente disponíveis para atender 

ao objeto da licitação, com declaração de sua idade média, de chassi e de carroçaria, unidade por unidade 

e modelos; 

c) os equipamentos e aparelhamentos relacionados com as necessidades de 

manutenção da frota; 

d) o pessoal técnico adequado e disponível para a execução dos trabalhos objeto da 

licitação; 

e) ainda, a qualificação técnica dos membros da equipe de manutenção e operação. 

Art. 68 - O edital de licitação conterá : 

I - o objeto, metas e prazo da permissão ou concessão; 

II - a descrição das condições que definem o serviço adequado a ser prestado; 

III - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura 

do contrato; 

IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados 

necessários à elaboração das propostas; 

V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para aferição da capacidade 

técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal; 

VI - eventuais fontes alternativas de receitas, como a propaganda nos ônibus e outras; 

VII - os direitos e obrigações do Poder Concedente e das permissionárias e 

concessionárias, quanto às modificações dos serviços, como as alterações e expansões; 

VIII - os critérios de revisão e de reajuste de tarifas; 

IX - os critérios de julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta, com 

maior peso, para fins de ponderação, da técnica sobre o preço; 

X - a minuta do respectivo contrato; 
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XI - a planilha de custos dos serviços com a fixação da tarifa teórica dos serviços a 

serem executados. 

Art. 69 - No julgamento da licitação adotar-se-á um dos seguintes critérios : 

I - o menor valor da tarifa do serviço público; 

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao Poder Concedente pela outorga da 

concessão; 

III - a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II deste artigo; 

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 

V - melhor proposta em razão da combinação de propostas técnicas e de oferta de 

pagamento pela outorga; ou 

VI - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas 

técnicas. 

§ 1º - A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando 

previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação 

econômica-financeira. 

§ 2º - O Poder Concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou 

financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. 

§ 3º - Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por 

empresa brasileira. 

§ 4º - Para fins do disposto nos incisos IV, V e VI deste artigo, o edital de licitação 

conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas. 

 

Art. 70 - O licitante efetuará sua proposta em três envelopes, contendo o primeiro os 

documentos da habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal; o segundo a 

proposta técnica, com a documentação exigida para a qualificação técnica; e o terceiro com a proposta de 

preço. 

Parágrafo Único - Considerar-se-á inexeqüível a proposta de preço que resultar em 

valor inferior ao dos custos menos a remuneração do capital, de acordo com a planilha que acompanhará 

o edital de licitação. 

 

Art. 71 - Como critério de valorização da proposta técnica, o edital deverá conter, 

ainda, a pontuação que devem ter garagens, instalações, equipamentos, veículos, idade média da frota 

disponível e qualificação técnica do pessoal de operação e de manutenção. 

Art. 72 - Uma vez classificadas as propostas técnicas que tenham atingido a 

pontuação mínima exigida no edital, proceder-se-á a abertura das propostas de preços, observado o 

critério da exequibilidade. 
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Art. 73 - A classificação das proponentes far-se-á de acordo com a média aritmética 

ou ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos 

preestabelecidos no instrumento convocatório. 

Art. 74 - Em caso de empate, resolver-se-á a licitação mediante sorteio entre os 

licitantes com a mesma pontuação. 

Art. 75 - Os processos administrativos somente terão andamento após atenderem às 

exigências legais, inclusive as relativas a débitos para com a Prefeitura, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

Art. 76 - Os casos omissos ser~o resolvidos pelo Órg~o Gerencial, “ad referendum” da 

Prefeita Municipal. 

Art. 77 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, respeitados os direitos e 

obrigações dos contratos porventura em vigor, e revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu, 20 de março de 2002. 

 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 

Prefeita  Municipal 

 

Registrada e Publicada em 20 de março de 2002. 

ARYTON VIEIRA MACHADO 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO  DISCIPLINAR 

Capítulo  I 

DAS  NORMAS  GERAIS 
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Art. 1º - Compete ao Órgão Gerenciador, verificada a inobservância de qualquer das 

disposições deste Código, ou da lei, aplicar à empresa infratora, penalidade cabível. 

Art. 2º - A inobservância dos preceitos desta lei sujeitará o infrator, conforme a 

natureza da falta, às seguintes penalidades : 

I - advertência; 

II - afastamento de preposto, temporária ou definitivamente; 

III - retenção do veículo; 

IV - multa. 

Art. 3º - As infrações classificam-se em 04(quatro) grupos : 

I - Grupo A - as que serão punidas com multa no valor de 50(cinqüenta) UFIRs; 

II - Grupo B - as que serão punidas com multa no valor de 100(cem) UFIRs; 

III - Grupo C - as que serão punidas com multa no valor de 150(cento e cinqüenta) 

UFIRs; 

IV - Grupo D - as que serão punidas com multa no valor de 200(duzentas) UFIRs. 

Art. 4º - A competência para aplicação de penalidades será do titular do Órgão 

Gerencial, e exclusiva da Prefeita para a aplicação da penalidade da pena de caducidade, precedida de 

inquérito administrativo em que seja assegurado amplo direito de defesa. 

 Parágrafo Único - A autoridade competente poderá considerar os antecedentes do 

infrator e as circunstâncias da infração para definição das penalidades. 

Art. 5º - A aplicação de penalidade de multa far-se-á mediante processo iniciado por 

auto de infração lavrado pelo Órgão Gerencial com base nas comunicações dos agentes credenciados e 

conterá : 

I - nome da empresa operadora; 

II - identificação da linha, número de ordem e/ou placa do veículo; 

III - local, data e hora da infração; 

IV - identificação do infrator; 

V - descrição da infração cometida e dispositivo legal violado; 

VI - valor referente à infração cometida; 

VII - assinatura do autuado, preposto ou do representante credenciado da empresa 

operadora; 

VIII - assinatura e identificação do representante credenciado do Órgão Gerencial; 
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§ 1º - O auto de infração será extraído em 03(três) vias de igual teor, com entrega de 

uma via ao autuado, preposto ou representante credenciado da empresa, contra recibo, ou na 

impossibilidade de fazê-lo, enviada sob registro postal. 

§ 2º - A assinatura no auto de infração, pelo infrator não significa reconhecimento da 

falta, assim como a sua ausência não invalida o ato fiscal. 

§ 3º - Lavrado o auto de infração, será ele imediatamente encaminhado à autoridade 

superior, que providenciará sua instrução e o envio de outra via ou cópia do auto de infração à empresa 

operadora no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis após a sua lavratura. 

Art. 6º - Os gráficos e registros de equipamentos instalados nos veículos poderão 

constituir meios de prova, notadamente para apuração das infrações. 

Art. 7º - Ao autuado assegurar-se-á apresentar defesa por escrito, perante o Órgão 

Gerencial, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data em que tomar ciência do auto de 

infração. 

§ 1º - Apresentada a defesa, o Órgão Gerencial promoverá as diligências necessárias 

ao esclarecimento dos fatos, proferindo, afinal, o julgamento. 

§ 2º - Julgado improcedente o auto de infração, arquivar-se-á o processo. 

§ 3º - Julgado procedente o auto de infração, cabe recurso ao titular do Órgão 

Gerencial, no prazo de 10(dez) dias úteis, contado da data em que for cientificado da decisão. 

Art. 8º -  O infrator terá o prazo de 10(dez) dias para pagamento das multas 

contados: 

I - do recebimento da notificação, salvo se apresentar defesa; 

II - do recebimento da decisão que não acolher recurso; 

III - o questionamento do caso na justiça, terá efeito suspensivo. 

Art. 9º - As penalidades conterão determinações das providências necessárias para a 

correção das irregularidades que lhe deu origem. 

Art. 10 - Cometidas duas ou mais infrações, independente de sua natureza, aplicar-se-

ão concomitantemente as penalidades correspondentes a cada uma delas. 

Art. 11 - A empresa operadora responde civilmente pelos danos que causar a 

terceiros e aos bens públicos, na forma da lei. 

Art. 12 - É da competência e critério exclusivos do Prefeito Municipal a concessão de 

anistia fiscal à permissionária ou concessionária que houver cometido a infração pela primeira vez e 

tenha corrigido prontamente a irregularidade apontada na autuação. 

 

Capítulo  II 

DA  TIPIFICAÇÃO  DAS  INFRAÇÕES 
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GRUPO  “A” 

Quanto ao pessoal de operação : 

A - 01 - não aguardar o embarque e desembarque de passageiros. 

A - 02 - tratar os usuários com falta de urbanidade. 

A - 03 - parar em pontos não autorizados ou estacionar fora do ponto inicial, 

intermediário ou final de linha. 

A - 04 - apresentar-se sem estar devidamente trajado para o serviço (uniformizado). 

A - 05 - deixar de exibir crachá de identificação. 

A - 06 - deixar de atender, nos pontos, sinal de parada para embarque ou 

desembarque. 

A - 07 - não completar o itinerário ou descumprir pontos de parada. 

A - 08 - permitir atividade de vendedores ambulantes no interior do veículo. 

A - 09 - permitir o transporte de animais, plantas, material inflamável ou corrosivo no 

interior do veículo, comprometendo o conforto e segurança dos passageiros. 

A - 10 - ocupar, sentado, o lugar de passageiro no veículo. 

Quanto ao veículo : 

A - 11 - colocar no veículo acessórios, inscrições, decalques ou letreiros não 

autorizados. 

A - 12 - deixar de inscrever as legendas internas obrigatórias. 

A - 13 - circular o veículo sem iluminação suficiente no seu interior e exterior. 

Quanto à Administração : 

A - 14 - deixar de comunicar ao Órgão Gerencial alterações contratuais e mudanças de 

membros da Diretoria da empresa. 

A - 15 - circular com veículos apresentando defeitos que possam comprometer a 

segurança e o conforto dos passageiros. 

GRUPO  “B” 

Quanto ao pessoal de operação : 

B - 01 - agredir verbalmente os usuários. 

B - 02 - cobrar tarifa superior à autorizada ou sonegar troco. 

B - 03 - parar o veículo afastado do acostamento ou meio-fio para embarque e/ou 

desembarque de passageiros sem motivo justificado. 
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B - 04 - atrasar ou adiantar horário sem motivo justificado durante a operação. 

B - 05 - fumar no interior do veículo. 

B - 06 - colocar o veículo em movimento ou trafegar com as portas abertas. 

B - 07 - parar ou arrancar bruscamente o veículo. 

B - 08 - deixar de parar nos pontos quando o veículo não estiver lotado. 

B - 09 - abandonar o veículo quando em serviço sem causa justificada. 

B - 10 - conduzir o veículo com defeito em qualquer equipamento obrigatório. 

B - 11 - desrespeitar as determinações da fiscalização do Órgão Gerencial. 

B - 12 - abrir a(s) porta(s) para embarque com o veículo em movimento. 

B - 13 - desviar ou interromper itinerários antes do ponto final. 

B - 14 - deixar de manter a ordem no interior do veículo. 

B - 15 - não preencher corretamente documentos solicitados durante a operação. 

Quanto ao veículo : 

B - 16 - balaústres quebrados ou inexistente. 

B - 17 - veículo sem iluminação do letreiro indicativo. 

B - 18 - extintor de incêndio inexistente ou descarregado. 

B - 19 - piso furado ou com revestimento estragado. 

B - 20 - expelir fumaça em níveis superiores ao permitido. 

B - 21 - transitar com falta da tampa do reservatório de combustível ou tampa 

defeituosa, derramando combustível na via pública. 

B - 22 - silencioso defeituoso ou com descarga livre. 

B - 23 - falta de campainha. 

Quanto à Administração : 

B - 24 - deixar de providenciar o transporte para os usuários em caso de avaria do 

veículo ou interrupção da viagem. 

B - 25 - deixar de providenciar prontamente a retirada do veículo avariado da via 

pública após registro da ocorrência. 

B - 26 - iniciar a operação com veículo apresentando falta de asseio. 

 

GRUPO  “C” 
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Quanto ao pessoal de operação : 

C - 01 - dirigir com excesso de velocidade e/ou desobedecendo regras de trânsito. 

C - 02 - interromper a viagem sem motivo justo. 

C - 03 - transportar usuários sem cobrança de tarifa, ressalvadas as exceções 

previstas em legislação. 

C - 04 - recusar-se a devolver troco prontamente. 

Quanto à Administração : 

C - 05 - manter em operação pessoal sem registro no Órgão Gerencial ou cujo 

afastamento tenha sido por ele determinado. 

C - 06 - deixar de manter a frota reserva em condições de operação. 

C - 07 - colocar em operação veículo não registrado no Órgão Gerencial. 

C - 08 - realizar viagem ou transporte não autorizado. 

C - 09 - abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiros à bordo. 

C - 10 - colocar nos veículos publicidade ou informações não autorizadas. 

C - 11 - abastecer o veículo fora do local apropriado. 

C - 12 - não fazer a correta identificação do usuário com direito a isenção tarifária ou 

deixar de conceder gratuidades previstas em lei. 

C - 13 - permitir o transporte de passageiros sem o pagamento da tarifa. 

C - 14 - permitir o transporte de produtos inflamáveis ou corrosivos. 

C - 15 - deixar de afixar adequadamente as comunicações determinadas pelo Órgão 

Gerencial. 

C - 16 - atrasar o horário no início da operação sem motivo justificado. 

C - 17 - manter em serviço empregados portadores de doença infecto-contagiosa 

grave, desde que tenha conhecimento do fato oficialmente comunicado pelo meio adequado. 

GRUPO  “D” 

Quanto ao pessoal de operação : 

D - 01 - fazer uso de bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas ou durante a jornada de 

trabalho ou próximo de assumi-la. 

D - 02 - portar arma de qualquer espécie ou trazê-la no veículo. 

D - 03 - agredir verbalmente ou fisicamente, quando em serviço a preposto do Órgão 

Gerencial. 
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D - 04 - agredir fisicamente o usuário . 

Quanto à Administração : 

D - 05 - manter em operação veículos cuja desativação tenha sido determinada. 

D - 06 - adulterar ou falsificar documentação ou fornecer dados que não 

correspondam à verdade. 

D - 07 - deixar de atender ou dificultar a ação fiscalizadora ou as determinações do 

Órgão Gerencial. 

D - 08 - deixar de socorrer usuário em caso de acidente. 

D - 09 - deixar de apresentar ou retardar a entrega de dados ou elementos 

estatísticos, econômicos e contábeis solicitados pelo Órgão Gerencial. 

D - 10 - deixar de colocar em operação a frota estabelecida. 

D - 11 - deixar de cumprir os itinerários fixados. 

D - 12 - deixar de realizar viagens com a freqüência mínima preestabelecida para cada 

linha. 

D - 13 - realizar viagens fora dos horários preestabelecidos (acrescentar multa de 

100% do valor inicial para cada 10% das viagens realizadas fora dos horários previstos). 

D - 14 - deixar de comunicar a retirada de veículo de tráfego ou o seu retorno. 

D - 15 - entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada como motorista de 

coletivos. 

D - 16 - deixar de dispensar funcionário considerado inapto para o serviço, pelo 

Órgão Gerencial. 

D - 17 - alterar itinerário ou pontos de parada sem o prévio consentimento do Órgão 

Gerencial. 

D - 18 - deixar de cumprir determinação de Órgão Gerencial. 

D - 19 - operar veículo sem dispositivo de controle de numeração de passageiros e 

tacógrafo, ou catraca violada. 

D - 20 - utilizar equipamentos, máquinas, peças, acessórios, móveis, oficina de 

manutenção e pessoal vinculado ao serviço objeto da permissão e/ou concessão a serviço de terceiros. 

D - 21 - utilizar veículos sem lacre na catraca ou com o mesmo violado. 

D - 22 - deixar de realizar viagem programada sem motivo justificado. 

D - 23 - praticar transporte coletivo intramunicipal sem delegação do Poder 

Concedente local. 
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Art. 13 - Este Código destina-se ao disciplinamento dos serviços de transporte 

coletivo de passageiros ou em trânsito pelo Município de Ibiraçu, entrará em vigor na data de sua 

publicação e revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu, 20 de março de 2002. 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 

Prefeita  Municipal 

Registrada e Publicada em 20 de março de 2002. 

ARYTON VIEIRA MACHADO 

Secretário Municipal de Administração 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO  

Contrato n° ___/2015 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2015 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

IBIRAÇU/ES E A 

EMPRESA:_________________________________________ 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Avenida Conde D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o n.º 

27.165.208/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Exmº. Sr. EDUARDO MAROZZI 

ZANOTTI, brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 

951.826-ES, residente na Rua Fazenda da Penha, Zona Rural, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, 

doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado e a empresa 

.............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

........................., com sede na Rua ................................................................................. CEP ................................, 

representada neste ato pelo Sr. .................................................., brasileiro (a), (estado Civil), 

inscrito no CPF sob nº .......................................... residente na Rua .................... 

................................................ CEP ......................, doravante denominada CONCEDENTE, e de outro 

lado e a empresa .............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n.º ........................., com sede na Rua 

......................................................................................................... CEP ................................, representada 

neste ato pelo Sr. .................................................., brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob 

nº. .......................................... residente na Rua .................... ................................................ CEP 

......................, doravante denominada CESSIONARIA, celebram o presente instrumento de 

acordo com as Leis n.º 8.666/93,  Lei Municipal nº 2.298/2002 e Decreto nº 3.445/2003 e 

alterações em conformidade com o PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1591/2014 de 

22/04/2015, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a “a concessão dos direitos de exploração dos 

serviços públicos de transporte coletivo de passageiros rodoviário municipal de 

Ibiraçu, pelo período de 10 (dez) anos, conforme legislação municipal, para estar 

fazendo as linhas municipais urbanas e/ou distritais conforme Decreto Municipal nº 

3.445/2003, conforme abaixo descrito:  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

 

1.2-  DOS ITINERÁRIOS: 

a)  Linha Circular da sede do Município de Ibiraçu 

b) Linha Circular dos eixos:  Ibiraçu x Caboclo Bernado - Caboclo Bernado x Ibiraçu, Ibiraçu 

x Pedro Palácios via Pendanga - Pedro Palácios via Pendanga x Ibiraçu. 

1.3- ITINERÁRIO DAS LINHAS
 

1.3.1-  Linha circular da sede do Município de Ibiraçu 

a) Partindo do centro do Bairro Aricanga, seguindo pela Rodovia Arlindo Vicente até 

encontrar a Rua Daniel Comboni, seguindo por esta até à altura da Rua dos Martins 

Pescadores no Bairro Professora Ericina Pagiola, seguindo por esta até o Pronto 

Socorro e Maternidade “Osvaldo Lanschi”, retornando pela mesma rua até encontrar 

novamente a Rua Daniel Comboni e seguindo por esta até encontrar a Avenida João 

Alves da Mota Júnior, seguindo por esta até à entrada de acesso ao Bairro Mutirão. Daí 

segue pela Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz até encontrar o Bairro Mutirão. Aí 

segue pela Rua Dileta Perut até o final desta, retornando depois para Rua Francisco 

Argemiro Modenesi Gratz, por onde seguirá até encontrar a Rodovia BR 101, seguindo 

por esta até a estrada de acesso à Valada Maffei, por onde seguirá até à entrada do 

estabelecimento comercial “Agro Est}ncia Lombardi” manobrando ali, e retornando 

pela mesma estrada, até encontrar a Rodovia BR 101 e seguindo por esta até o Posto 

Parada Ibiraçu, de onde retornará pela mesma rodovia BR 101, até encontrar a Rua 

Maria Adelaide Jardim, seguindo por esta, cruzando a Avenida Conde D’Eu e passando 

pela Rua Domício Martins da Silva até a Rua Geronimo Santuzzi, seguindo por esta até 

encontrar a Avenida Tancredo de Almeida Neves, seguindo por esta até encontrar a 

Rua Eduartino da Conceição Godoy, no Conjunto Habitacional Francisco Campagnaro, 

seguindo por esta até o final e retornando pela mesma até encontrar novamente a 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, seguindo por esta até a altura da Rua Gerônimo 

Santuzzi por onde seguirá até a Rua Luigi Musso, passando depois pela Rua Fóscollo 

Ghelfi até encontrar a Rua Giuzzeppe Batisti, seguindo por esta até encontrar a Rua 

Domício Martins da Silva, seguindo por esta até a Avenida Conde D’Eu, por onde segue 

até a Rua Getulio Vargas e segue por esta até as proximidades do Viaduto da Estrada 

de Ferro Vitória a Minas, na Indústria de Móveis Esquadrias, e retornando pela mesma 

rua até à Rua dos Saíras, seguindo depois pela Rua dos Martins Pescadores até o Pátio 

do Pronto Socorro e Maternidade “Osvaldo Lanschi”, de onde retornar| pela mesma 

Rua dos Martins Pescadores até encontrar a Rua Daniel Comboni, seguindo por esta 

até encontrar a Rodovia Arlindo Vicente e seguindo por está até o Centro do Bairro 

Aricanga, ponto de partida. 
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Quilometragem aproximada: 12KM 

1.3.2- Linha Circular dos eixos:
:  

 

2. 
A) Ibiraçu x Caboclo Bernado - Caboclo Bernado x Ibiraçu, Ibiraçu x Pedro 
Palácios via Pendanga - Pedro Palácios via Pendanga x Ibiraçu

  

A.1- Partindo da Praça dos Trayler, na sede de Ibiraçu, passando pela Rua Daniel 

Comboni e Avenida João Alves da Motta Júnior, seguindo pela Rodovia BR 101 até a 

localidade de Caboclo Bernardo, passando pela via de acesso Principal, retornando 

depois pelo mesmo itinerário até o trevo de acesso à Avenida João Alves da Motta 

Júnior, e ai segue por esta, passando depois pela Rua Daniel Comboni, até o ponto 

de Partida.  

 

A.2- Partindo da praça dos Trayler, na sede deste Município, seguindo pela Rua 

Daniel Comboni até encontrar a Avenida João Alves da Motta Júnior, seguindo por 

está até o trevo de acesso à BR 101, sentido Sul, entrando então pela Rodovia BR 

101, passando pela localidade de Guatemala e seguindo novamente pela Rodovia 

BR 101 até o Distrito de Pendanga, entrando pela Rua Curto Antônio até o final 

desta. Retornando até a Rodovia BR 101 e segue depois por esta até encontrar o 

trevo de acesso à localidade de Pedro Palácios, segue então por esta Rodovia até o 

Centro de Pedro Palácios, retornando depois pela mesma Rodovia, até encontrar a 

Rodovia BR 101, seguindo por esta até a cidade de Ibiraçu, passando pelas Ruas 

Ernesto Maioli, João Alves da Motta Júnior, Daniel Comboni, até o Ponto de Partida 

na Praça  dos Trayler de Ibiraçu. 

    

Quilometragem aproximada: 20 KM 

1.4- DOS PONTOS DE PARADAS 

 

1.4.1- Os pontos de paradas para embarque e desembarque de passageiros, 

obedecerão sempre às normas do departamento Estadual de Trânsito - DETRAN - ES, 

quanto aos locais proibitivo para parada e estacionamentos, nos itinerários 

compreendidos nos perímetros urbanos da sede e dos distritos deste Município, e 

serão determinados por esta Prefeitura Municipal, mediante afixação de placas 

sinalizadoras indicando os locais de parada obrigatória.  

 

1.4.2- Quanto às linhas cujos itinerários sejam realizados parcialmente através da 

Rodovia BR 101, os pontos de paradas obedecerão sempre aos locais onde houver 

abrigos de passageiros, e no caso de haver necessidade de utilização de outros 

locais onde não haja abrigos, estes deverão obedecer às normas federais que 

regem o trânsito nas Rodovias Federais.  
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1.4.3- Nos itinerários onde envolver trechos rodoviários em estradas rurais do interior 

do Município, os pontos de embarque e desembarque serão nos locais onde houver 

passageiros, desde que a estes sejam dados toda a segurança necessária para tal 

fim, sem o comprometimento do livre transito aos demais veículos.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS:  

 

2.1. A prestação dos serviços será iniciada após a assinatura do Contrato Administrativo, 

realização do empenho e recebimento da Ordem de serviço e terá vigência de 10 (dez) 

anos, podendo ser prorrogado por igual período, e assim sucessivamente, desde que 

acordes ambas as partes, e não ocorra nenhum fato que possa contribuir para a não 

prorrogação do prazo contratual.  

 

2.3. A manifestação da intenção de continuidade deverá ser feita por escrito à 

CONCEDENTE, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SEMARH, 

por protocolo, com antecedência de cento e oitenta dias da data de término do prazo 

inicial.  

 

2.4. O Poder Concedente emitirá resposta a manifestação da concessionária da intenção de 

continuidade, em até noventa dias antes do advento do termo final do prazo de concessão, 

sempre devidamente fundamentado, tanto em caso positivo como negativo no que tange a 

respectiva prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONCESSÃO:  

 

3.1. A Concessionária não poderá transferir os direitos e obrigações inerentes às 

permissões sem a prévia autorização do Poder Concedente, sob pena de rescisão ou 

cancelamento do termo de permissão.  

 

3.2. Deverá ser cumprido integralmente, desde a assinatura do contrato, o pré-

estabelecido no Edital de Concorrência nº. 001/2015  e seus anexos, que não poderá ter 

suas especificações alteradas pela concessionária. 

CLÁUSULA QUARTA –  OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: 
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4.1- A concessionária obriga-se a cumprir as normas estabelecidas na clausula primeira  

deste contrato, bem como, no seguinte: 

a) responsabilizar –se pelos danos que causar a terceiros a aos bens públicos, na forma da 

Lei; 

b) aguardar o embarque e desembarque de passageiros; 

c) tratar os usuários com urbanidade; 

d) parar nos pontos autorizados e estacionar no ponto inicial, intermediários e final da 

linha; 

e) apresentar-se devidamente trajado para o serviços ( uniformizado); 

f) utilizar crachá de identificação para pessoal de operação; 

g) atender nos pontos, sinal da parada para embarque ou desembarque; 

h) completar o itinerário das linhas; 

i)não permitir atividade de vendedores ambulantes no interior do veículo; 

j) não permitir o transporte de animais, plantas, material inflamável ou corrosivo no 

interior do veículo, comprometendo o conforto e segurança dos passageiros; 

l) não ocupar, sentado, o lugar de passageiro no veículo; 

m) colocar no veículo acessórios, inscrições, decalques ou letreiros semente se 

autorizados; 

n) inscrever as legendas internas obrigatórias; 

o)  circular o veículo com iluminação suficiente no seu interior e exterior ; 

p) comunicar ao Órgão Gerencial alterações contratuais e mudanças de mebros da 

Diretoria da empresa. 

q) não circular com veículos apresentando defeitos que possam comprometer a segurança 

e  o conforto  dos passageiros; 

r) não agredir verbalmente os usuários; 
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s) não cobrar tarifa superior à autorizada ou sonegar troco; 

t) não parar o veículo afastado do acostamento ou meio fio para embarque e/ou 

desembarque  de passageiros sem motivo justificado; 

u) não atrasar ou adiantar horário sem motivo justificado durante a operação; 

v) não fumar no interior do veículo; 

x) não colocar o veículo em movimento ou trafegar com as portas abertas; 

y) não parar ou arrancar bruscamente o veículo; 

w) parar nos pontos quando o veículo não estiver lotado; 

z) não abandonar o veículo quando em serviço sem causa justificada; 

a.1) não conduzir o veículo com defeito em qualquer equipamento obrigatório; 

b.2) não desrespeitar as determinações da fiscalização do órgão gerencial; 

c.3) não abrir a (as) porta (s) para embarque com o veículo em movimento; 

d.4) não desviar ou interromper itinerários antes do ponto final; 

e.5) manter ordem no interior do veículo; 

f.6) preencher corretamente documentos solicitados durante a operação; 

g.7) não utilizar veículo com balaústres quebrados  ou inexistente; 

h.8) não utilizar veículo sem iluminação do letreiro ndicativo; 

i.9) utilizar extintor de incendeio carregado em cada veículo; 

j.10) não utilizar veículo com piso furado ou com revestimento estragado; 

l.11) não expedir fumaça em níveis superiores ao permitido; 

m.12) não transitar com falta da tampa do reservatórios de combustível ou tampa 

defeituosa,  derramando combustível na via pública; 

n.13) não utilizar veículo com silencioso defeituoso ou com descarga livre; 
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o.14) usar campainha nos veículos; 

p.15) providenciar o transporte para os usuários em caso de avaria do veículo ou 

interrupção da viagem; 

q 16) providenciar prontamente a retirada do veículo avariado da via publica após 

registro da ocorrência; 

r 17) não dirigir com excesso de velocidade e / ou desobedecendo as regras de trânsitos; 

s 18) não interromper  a viagem sem motivo justo; 

t 19) não transportar usuários sem cobrança de tarifa, ressalvadas as exceções previstas 

em legislação; 

u 20) não recusar - se a devolver troco dos passageiros, prontamente. 

V 21) manter em operação pessoal com registro no Órgão Gerencial; 

X 22) manter a frota reserva em condições de operação; 

Y 23) colocar em operação somente veículo registro no órgão Gerencial; 

W 24) não realizar viagem ou transporte não autorizado; 

Z 25) não efetuar manutenção do veículo com passageiro à bordo; 

A26) colocar nos veículos  publicidade ou informações somente quando autorizadas; 

B 27) abastecer o veículo em local apropriado; 

C28)  fazer a correta identificação do usuário com direito a isenção tarifária ou conceder 

gratuidades previstas em lei; 

D 29) não permitir o transporte de passageiros sem o pagamento da tarifa; 

E 30) afixar adequadamente as comunicações determinadas pelo Órgão Gerencial; 

F31) cumprir com o horário de inicio da operação 

G 32) não manter em serviço empregados portadores de doença infecto-contagiosa grave, 

desde que tenha conhecimento do fato oficialmente comunicado pelo meio adequado. 
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H 33) não fazer uso de bebidas alcoólicas ou substancias tóxicas ou durante a jornada de 

trabalho  ou próximo de assumi-la; 

I 34) não portar arma de qualquer espécie ou trazê- la no veículo; 

J 35) não agredir verbalmente  ou fisicamente, quando em serviço o preposto do órgão 

gerencial. 

L 36) não agredir fisicamente o usuário; 

M 37) não manter em operação veículos cuja desativação tenha sido determinada; 

N 38) não adulterar ou falsificar documentação ou fonecer dados  que não correspondam á 

verdade; 

M 39) atender a ação fiscalizadora ou as determinações do órgão Gerencial; 

N 40) socorrer o usuário em caso de acidente; 

O 41) apresentar dados ou elementos estatísticos, econômicos e contábeis solicitados 

pelos Órgão Gerencial ; 

P 42) colocar em operação a frota estabelecida; 

Q 43) cumprir os itinerários fixados; 

R 44) realizar viagens com freqüência mínima pre estabelecida para cada linha; 

S 45) comunicar a retirada do veículo de trafego ou seu retorno; 

T 46) não entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada como motorista de 

coletivos; 

U 47) dispensar funcionário considerado inapto para o serviço, pelo Órgão Gerencial. 

V 48) somente alterar o itinerário ou pontos de parada com o prévio consentimento do 

órgão Gerencial; 

X 49) cumprir determinação de Órgão gerencial; 

 Y 50) semente operar veículo que tenha dispositivo de controle de numeração de 

passageiros e tacografo, ou catraca; 
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W 51) não utilizar equipamentos, máquinas, peças , acessórios, moveis, oficinas de 

manutenção e pessoal vinculado ao serviço objeto deste contrato, através de terceiros; 

Z52) não deixar de realizar viagem programadas sem motivo justificado; 

A53) não praticar transporte coletivo intramunicipal sem delegação do poder concedente 

local. 

B 54 manter todas as obrigações constantes na Lei Municipal e Decreto. 

 CLÁUSULA QUINTA  –OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

5.1- È de responsabilidade da concedente manter liberados todos os trechos estradais 

urbanos e rural, para a cessionária possa cumprir com qualidade, pontualidade e 

segurança a prestação dos serviços públicos vinculados a este instrumento contratual.; 

5.2. Será de responsabilidade da CONCEDENTE a fiscalização, orientação, e comunicação 

de quaisquer tipos de ações que venham a prejudicar o funcionamento da prestação dos 

serviços.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

6.1- Pelo descumprimento de quaisquer das normas estabelecidas neste contrato, ficara a 

concessionária sujeita Às penalidades estabelecidas no código disciplinar constante do 

Anexo I da Lei Municipal nº 2.298/2002 de 20/03/2002, sem prejuízo de aplicação de 

outras penalidades cabíveis ao caso.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 

7.1- A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 

7º da Lei nº. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a 

saber: 

7.2- Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do contrato. 

 

7.3 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou a 
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infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, 

as seguintes penalidades: 

e) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do 
fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-
| a multa prevista na alínea “b”. 
 

f) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente 
aos itens constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das 
obrigações assumidas. 
 

g) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com 
o Contratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 
(dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de 
Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
 

h) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela 
Contratada, esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

7.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, 

notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que 

tiver dado causa à notificação extrajudicial 

CLÚSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS. 

8.1 - À Contrtada cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus 

inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

CLÁUSULA NONA: DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO: 

9.1. Extingue-se a concessão por: 

a) Término do termo; 

b)c) Revogação; 

d) Anulação; 

e) Extinção, dissolução ou falência da empresa permissionária. 
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9.2. Extinta a permissão retornam a Prefeitura Municipal os direitos e privilégios 

transferidos à concessionária, com a reversão de todos os bens vinculados à prestação de 

serviço, salvo os bens de propriedade da concessionária; 

9.2.1 A reversão ao término do prazo aventado será feita sem indenização. 

9.2.2. Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pelo poder público 

competente, procedendo-se oportunamente aos levantamentos, avaliações e liquidações 

necessárias; 

9.2.3. A assunção do serviço autoriza em caráter excepcional a ocupação e utilização das 

instalações, equipamentos, material e pessoal da ex-concessionária que forem 

considerados essenciais à continuidade do serviço. 

9.2.4. Considera-se encampação ou resgate a retomada do serviço da Prefeitura Municipal, 

durante o prazo da permissão por motivo de interesse público ou conveniência 

administrativa, mediante pagamento da indenização adequada, de modo a ser respeitado o 

equilíbrio econômico-financeiro do termo de permissão. 

9.2.5. A inexecução total ou parcial do termo de permissão acarretará a aplicação de 

sanções ou a revogação unilateral da permissão a critério do poder concedente, 

respeitadas as disposições deste artigo e as normas celebradas entre as partes. 

9.3. A revogação unilateral da permissão poderá ser declarada pela prefeitura Municipal 

quando: 

9.3.1. O serviço estiver sendo prestado em desacordo com as cláusulas contratuais, bem 

como, ao edital e seus anexos da concorrência nº. 001/2015; 

9.3.2. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 

manter a adequada prestação do serviço permitido; 

9.3.3. A concessionária descumprir dispositivos legais ou regulamentares concernentes à 

concessão; 

9.3.4. A concessionária, sem justa causa, paralisar o serviço sem autorização da Prefeitura 

Municipal por mais de 48 (quarenta e oito) horas ou concorrer para tanto, ou prestá-la de 

forma deficiente ou inadequada; 
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9.3.5. A concessionária transferir seu controle acionário sem anuência da Prefeitura 

Municipal; 

9.3.6. Ser decretada a falência da concessionária ou a dissolução da firma. 

9.3.8. A declaração da revogação unilateral da concessão deverá ser precedida da 

verificação da inadimplência da permissionária. 

9.3.9. O termo de concessão também poderá ser suspenso por iniciativa da concessionária, 

no caso de descumprimento de normas legais, por parte da Prefeitura Municipal, mediante 

ação especialmente intentada para este fim após decisão do Poder Judiciário. 

9.3.10. A revogação será precedida de justificação que indique a conveniência do ato, 

devendo o instrumento conter regras detalhadas sobre composição patrimonial 

decorrente da antecipação do término da concessão, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1-  Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis 

nº. 2.298/2002, Decreto nº 3.445/2003 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no 

Edital de Concorrência  nº.001/2015.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 

11.1 O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a 

despesa por conta do contratante.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o 

Foro da Comarca de IBIRAÇU - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 

12.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença de testemunhas. 

IBIRAÇU - ES, ..... de ................... de 2015. 

EDUARDO MAROZZI ZANOTI  

PREFEITO   

 

CONCEDENTE 

CONCESSIONÁRIA 
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TESTEMUNHAS: 

1- _________________________________ 

2- _________________________________ 

 

 

ANEXO VIII 

“FORMULÁRIO DE ESPECIFICAÇÕES E COTAÇÕES DE PREÇOS” 

TARIFA DE PREÇOS DE PASSAGENS 

 

LINH

A 

IDENTIFICAÇÃO DA LINHADESCRIÇÃO  Km 

APROX

IMADO 

VALOR 

POR 

TARIFA 

R$  

01 Linha Circular da sede do Município de Ibiraçu 12 KM   

02 

Linha Circular dos eixos: Ibiraçu x Caboclo 

Bernado - Caboclo Bernado x Ibiraçu, Ibiraçu x 

Pedro Palácios via Pendanga - Pedro Palácios 

via Pendanga x Ibiraçu 

20 KM  

 

DADOS DA CONCESSIONÁRIAS: 

Nome: ................................................................................................................................ 

Razão social: ............................................................................................................ 

CNPJ nº.: ................................................................................................................. 

Banco:.................... Agência nº.: ............................ Conta nº.: .................................. 

Endereço completo: ................................................................................................... 

Telefones: ................................................................................................................ 

E-mail: .................................................................................................................... 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ............................................................... 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo. 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

Prazo de entrega: 10 (DEZ) ANOS) 

Declaração: 

1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 

cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 

2 - Declaramos que cumpriremos plenamente todos os requisitos da habilitação exigidos 

neste edital, conforme artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/02. 

 

Em ....... de ................................. de 2015. 

....................................................... 

Assinatura da Proponente 
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ANEXO IX 
 

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

                                  

                               AC + RLP 

ILG = --------------------- 

     PC + ELP 

 

AC – ATIVO CIRCULANTE 

PC – PASSIVO CIRCULANTE 

RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

 

 

 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

(ILC) 

 

ILC =  AC   

          PC 

 

 

 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) 

                                          PC + ELP 

GE = --------------------- 

                                      AT 

 

PC – PASSIVO CIRCULANTE 

ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AT – ATIVO TOTAL 

 

 

 

DATA 

 

 ___/___/____ 

EMPRESA QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

GE = ou menor que: 0,50 

ILG = ou maior que: 1,0 

ILC = ou maior que: 1,0 


