
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 
POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO VANS E MICRO-ÔNIBUS NA 

MODALIDADE AUTORIZATIVA DE PERMISSÃO PRECÁRIA Nº 001/2022. 

 

 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. O Município de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal de 

Administração, torna público para conhecimento de todos que fará 
realizar chamamento público para prestação de serviços de 
transporte público coletivo por meio de vans e micro-ônibus na 
modalidade autorizativa de permissão precária, para atender as 
necessidades do município, sobretudo a área urbana, considerando não 
ser atendido com transporte público coletivo regular, em conformidade 
com a Lei nº 2.451 de 20 de dezembro de 2021 que alterou o artigo 75 
da Lei nº 1.515/2009. 

 
1.2. Os envelopes deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação 

– CPL, no seguinte endereço: Sede da Prefeitura Municipal situada na Av. 
Felicindo Lopes, 238, Bairro Acaiaca, Piúma/ES, CEP.: 29.285-000. 

 
1.3. A entrega dos envelopes será realizada 11/04/2022, no horário 

de 08h às 09h no endereço estabelecido acima. 
 
1.4. O inteiro teor do Edital estará disponível no site da Prefeitura Municipal 

de Piúma/ES, www.piuma.es.gov.br, sendo de responsabilidade exclusiva do 
interessado em participar do certame a leitura do referido instrumento 

convocatório. 
 
2. DA SESSÃO PÚBLICA 

 
2.1. A Sessão Pública para abertura dos envelopes e credenciamento dos 

interessados será coordenada pela Comissão Permanente de Licitação do 
Município, nomeada pelos Decretos nº 2.185/2021 e nº 2.222/2021, e 
realizar-se-à no seguinte endereço e horário: Sala de Reuniões da 
Secretaria de Governo, na Sede da Prefeitura Municipal, situada 
na Av. Felicindo Lopes, 238, Bairro Acaiaca, Piúma/ES, no dia 11 
de abril de 2022 às 09h30 (nove horas e trinta minutos). 

 
2.2. Ocorrendo feriado, ponto facultativo ou outro fato superveniente, de 

caráter público, que impeça a realização da sessão de abertura dos 
envelopes e credenciamento dos interessados na data agendada, o rito 
processual ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 
3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
3.1. As informações e esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos poderão ser 

apresentados no Protocolo Geral da Prefeitura ou pelo e-mail cpl@piuma.es.gov.br. 
 

http://www.piuma.es.gov.br/
mailto:cpl@piuma.es.gov.br


 
 

3.1.1. Serão dirigidos a Comissão Permanente de Licitação – CPL, datilografados, 
devidamente fundamentados e acompanhado do Comprovante de Inscrição 
Cadastral (CNPJ); 
 

3.1.2 Serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com 
poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 
procuratório. 
 
3.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por 

irregularidade até às 17h do dia 25/03/2022, devendo a PMP julgar e 
responder a impugnação em até 3 (três) dias ut́eis. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que se enquadrarem 

e aceitarem as exigências estabelecidas pelas normas e condições fixadas 
neste Edital e seus anexos. 

 
4.1.1. Entende-se por pessoa jurídica para esse chamamento, qualquer tipo de 

enquadramento empresarial, desde Micro Empresário Individual – MEI até 
Sociedade Anônima – SA. 

 
4.1.2. Na forma da Lei  Complementar nº 123/2006, será garantido às 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais, como critério de desempate, o direito de preferência na 

presente contratação 
 

4.2. Os interessados deverão aceitar o valor pré-determinado da tarifa de 
transporte do Município do Município de Piúma/ES, estabelecido pelo 
Decreto Municipal nº 2.414/2022. 

 
4.3. Não há impedimento para que o mesmo interessado participe da disputa 

para atuar nas 03 (três) linhas estabelecidas no Anexo VI. 
 

4.4. Ficará à critério do interessado a opção pelo tipo de veículo que será 
utilizado na prestação do serviço de transporte, ou seja, vans ou micro- 
ônibus. No entanto, o veículo, obrigatoriamente, deverá ter, no mínimo, 
15 (quinze) assentos livres para os usuários. 
  

4.5. Não poderão participar deste credenciamento: 
 
4.5.1. Quaisquer interessados que se enquadrarem nas vedações previstas 

nos incisos I e III do artigo 9° da Lei n° 8.666/93; 
 

4.5.2. Interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos 
III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93. 

 
4.5.3. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
4.5.4. Interessados que estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA 
 



 
 

5.1. Este item estabelece padrões técnicos mínimos a serem observados nos 
veículos que serão utilizados na execução dos serviços públicos de 
transporte coletivo, conforme requisitos abaixo: 

 

5.1.1. Os veículos deverão satisfazer as exigências e normas do Código 
Nacional de Trânsito, seus regulamentos; 
 

5.1.2. Os chassis deverão ser de construção robusta e apropriados para cada 
tipo, peso e dimensões das carrocerias a que se destinarem e deverão 

ser providos de motores com potência adequada, devendo estar de 
acordo com a Resolução 445/2013 alterada pela Resolução 754/2018 
do CONTRAN; 

 

5.1.3. As estruturas da carroceria e do chassi-plataforma devem estar de 
acordo com a Resolução 445/2013 alterada pela Resolução 754/2018 
do CONTRAN. 

 

5.2. Os projetos de carroceria e chassi-plataforma devem estar integrados no 
que diz respeito à força que atuarão no conjunto e, portanto, as 
estruturas devem ser dimensionadas para suportar as seguintes cargas 
solicitadas: 

 
5.2.1. Solicitações advindas de operação, considerando os respectivos graus 

de interferência existentes no perfil viário, tais como lombada, 
valetas, curvas críticas, aclives acentuados e concordâncias entre 

vias; 
 

5.2.2. Uma carga estática equivalente ao peso bruto total veículo, 
uniformemente distribuída sobre o teto, sem que ocorra deformação 
estrutural permanente; 

 
5.2.3. Para veículos movidos a partir de outras fontes energéticas que não a 

óleo diesel, a estrutura deve estar dimensionada para suportar a carga 
adicional devida à instalação dos dispositivos e sistemas de 

armazenagem. 
 

5.3. Os elementos de direção e controle do veículo deverão estar colocados e 
dispostos de modo a permitir ao motorista seu manejo com facilidade, 

segurança e conforto. 
 

5.4.  Somente poderão ser utilizados chassis com motor dianteiro. 
 

5.5. Deverá existir isolamento adequando entre o motor e o local destinado 
aos passageiros e motorista, a fim de evitar a esses o incômodo do ruído, 
calor e emanações. 

 
5.6. Todos os veículos deverão apresentar internamente, em local bem visível, 

determinado pelo órgão competente do Município: 
 
5.6.1. Tabuleta ou letreiro que indique, em caracteres bem legíveis, o preço 

da passagem; 
 

5.6.2.  Quadro contendo as licenças do Município; 



 
 

 
5.6.3. Número de ordem do veículo sua lotação e outras inscrições que 

forem determinadas. 
 

5.7. Externamente os veículos terão: 
 

5.7.1. Um mesmo padrão com cor, designer e logomarca únicos, sejam eles 
vans ou micro-ônibus com modelo e cor solicitado pela administração 
municipal, podendo a cor ser proveniente de plotagem; 

 
5.7.2. Na parte dianteira e superior um letreiro em Led indicadora da linha 

com seu número e designação, dotada de iluminação à noite, e de 
dimensões adequadas à sua categoria; 

 
5.7.3. Outras inscrições que forem determinadas pelo órgão competente da 

Prefeitura Municipal; 
 

5.7.4. Os letreiros indicadores de linha e as inscrições externas deverão ser 
legíveis a uma distância de 30 (trinta) metros. 

 
5.8. Os veículos deverão ser iluminados internamente à noite com intensidade 

uniforme, observada a legislação em vigor. 
 

5.9. Todos os veículos deverão trazer um extintor de capacidade proporcional 
à categoria do veículo. 

 
5.10. Conforme Portaria nº 85 de 17 de outubro de 1996, publicada no Diário 

Oficial da União do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- IBAMA, a Permissionária deverá obedecer e respeitar 
os limites de emissão de fumaça preta, estabelecidos no seu artigo 4º, 
sendo que o veículo em movimento não pode ultrapassar o limite de mais 
de cinco segundos consecutivos à emissão desta fumaça. 

 
5.11. Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a 

legislação específica e deverão ter a idade não superior a 8 (oito) anos no 
período decorrente da  permissão, contados a partir do ano de fabricação 
mencionado no certificado de propriedade. 

 

5.11.1. A comprovação da idade do veículo se fará mediante a apresentação 
obrigatória do certificado de propriedade do veículo emitido pelo órgão 
competente, acompanhado, em caso de dúvida e a critério do poder 
Permitente: 
 
a) plaquetas de identificação originais, afixadas nos equipamentos 

pelos respectivos fabricantes; 
 

b) nota fiscal da encarroçadora e/ou do fabricante do chassi. 
 

5.12. Os veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao 
usuário confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, 
além da proteção ambiental. 
 

5.13. Cumprir, além dos requisitos já mencionados, as determinações das 



 
 

legislações vigentes emanadas dos seguintes instrumentos e órgãos 
normativos: CTB – Código de Trânsito Brasileiro, CONAMA – Conselho 
Nacional de Meio Ambiente, CONMETRO – Conselho Nacional de 
Metrologia, CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e INMETRO – 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industria. 
 
5.14. SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS DAS VANS: 
 
5.14.1. Cinto de segurança para o motorista e passageiros; 

 
5.14.2. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel; 

 
5.14.3. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 

 
5.14.4. Solicitador de parada através de tirantes instalados nas laterais e parte 

central do  teto; 
 

5.14.5. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos à porta de 
desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 
 

5.14.6. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto 

e assentos estofados em tecido sintético; 
 

5.14.7. Transmissão mecânica ou automática; 
 

5.14.8. Apólice de seguro de responsabilidade civil. 
 

5.15. SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS DOS MICRO-ÔNIBUS: 
 

5.15.1. Cinto de segurança para o motorista e passageiros; 
 

5.15.2. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel, exceto aquelas dos 
veículos equipados com ar-condicionado que poderão ser fixas, sendo 
que neste caso será obrigatório o uso de ventilação forçada; 

 
5.15.3. Degraus de escala iluminados; 
 
5.15.4. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 
 
5.15.5. Solicitador de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras 

fixadas em balaústres verticais ou nas suas colunas das janelas 
verticais ou nas colunas das janelas, a uma altura de 1,20 m a 1,50 

m do piso; 
 
5.15.6. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos à porta de 

desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 
 
5.15.7. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto 

e assentos estofados em tecido sintético, dispostos em duas fileiras de 
bancos duplos, com pega- mãos na parte Superior do encosto; 

 
5.15.8. Transmissão mecânica ou automática; 
 



 
 

5.15.9. No mínimo 02 janelas de saída de emergência, sendo uma para cada 
lado; 

 
5.15.10. No mínimo 10% assentos reservados e identificados para usuários 

com condições especiais. 
 
5.15.11. Nos veículos deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em 

nível para o embarque e o desembarque com ou sem auxílio de 
dispositivo para transposição de fronteira, de acordo com 6.1 da ABNT 

NBR 14022:2011, sendo que para acesso em nível o vão livre mínimo 
para passagem deve ter 950 mm na largura, sendo que a altura 
mínima é de 1700 mm, conforme itens 23.1.1 e 23.2.1 da ABNT NBR 
15570:2011; 

 
5.15.12. Apólice de seguro de responsabilidade civil. 

 
5.16. SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA VANS E MICRO-ÔNIBUS: 

 
5.16.1. O veículo deverá possuir um sistema de ventilação e exaustão que 

garanta trocas de  ar com portas e janelas fechadas. O sistema ainda 
não deverá permitir a entrada de água de chuva; 
 

5.16.2. O veículo poderá ser equipado com aparelho de ar condicionado. A 
distribuição interna de ar deverá ser homogênea por todo o veículo, 
tomando-se, no entanto, o cuidado de não dirigir jatos que poderiam 

causar desconforto sobre os ocupantes. 
 

5.17. ASPECTO VISUAL DAS VANS E MICRO-ÔNIBUS: 
 

5.17.1. O pára-brisa deverá ser de vidro laminado, amplo, 
preferencialmente colado à estrutura; 
 

5.17.2. O indicador de destino deverá ser do tipo eletrônico, programável, 
preferencialmente refletivo, dotado de iluminação, com altura mínima 

de 0,20 m; 
 
5.17.3. Na dianteira do ônibus deverá ser indicado o destino da linha ou os 

principais pontos do trajeto e mensagens variáveis, ocupando, assim, 

toda a caixa de vista; 
 
5.17.4. Deverá ser instalado alarme de ré de modo a identificar de maneira 

clara a manobra que o veículo irá executar; 
 
5.17.5. Os veículos devem ser envelopados conforme determinação da 

administração para  finalidade de uniformidade da modalidade. 
 

5.18. AS NORMAS BÁSICAS PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL COLETIVO (VANS E MICRO-
ÔNIBUS) SÃO AS SEGUINTES: 
 

5.18.1. A fiscalização será exercida pela Prefeitura; 
 

5.18.2. A Prefeitura poderá, de acordo com a necessidade e interesse público 



 
 

devidamente justificados, fazer alterações nas linhas dos serviços de 
transporte público coletivo municipal, devendo qualquer 
remanejamento de permissionária ser realizado com critério; 
 

5.18.3. As linhas poderão ter seu controle de viagens e horários realizados 
nos pontos inicial e final ao longo do itinerário; 

 
5.18.4. A Permissionária observará as determinações contidas na Lei 

Municipal nº 2.104/2015, no que se refere à identificação das linhas 

e os itinerários; 
 

5.18.5. O motorista preencherá, a cada viagem, o Relatório de Transporte 
Público Coletivo Municipal – RTPCM, podendo ser utilizado aplicativo 

para a elaboração do mesmo; 
 

5.18.6. Não será permitido conduzir pessoas em pé ou sentadas no motor dos 
veículos dos  micro-ônibus ou nas vans; 
 

5.18.7. Poderão ser credenciados dois condutores por veículo; 
 

5.18.8. O motorista só poderá operar no veículo em que estiverem 

credenciados; 
 
5.18.9. Os motoristas, caso não sejam proprietários dos veículos, deverão ter 

suas carteiras de trabalho assinadas; 
 
5.18.10. Não será permitido o embarque de passageiros portando volumes de 

dimensões que incomodem os demais; 
 
5.18.11. Os veículos deverão realizar embarque e desembarque de passageiros 

nos pontos estabelecidos como paradas do sistema de transporte 
coletivo municipal, conforme estabelecido pelo Poder Executivo; 

 
5.18.12. Conforme disposição da Lei Municipal nº 2.003/2014, fica assegurado 

aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de 
embarque e desembarque entre as paradas obrigatórias, desde que 
respeitados os itinerários da linha e determinações do CTB; 

 

5.18.13. Nos termos da Lei Municipal nº 2.151/2016, todos os dias, nos 
horários das 00h e 06h, fica assegurado ao usuário do transporte 
coletivo municipal o direito de embarcar e desembarcar fora do ponto 
sinalizado, salvo às exceções trazidas pela legislação de trânsito ou 

sinalização local; 
 
5.18.14. Deverão os habilitados operar em programações extras, jogos ou 

outros eventos de interesse público e rotas turísticas, se acionados 
pela Administração através de ordem de serviço; 

 
5.18.15. À permissionária não será permitida operar em outra linha a não ser 

aquelas em que esteja autorizada; 
 
5.18.16. O veículo cadastrado no TPCM não poderá ser usado para outro tipo 

de serviço, tais como turismo, escolar ou fretamento; 



 
 

 
5.18.17. É obrigatório o uso de uniforme padronizado, sendo o mesmo de 

responsabilidade da permissionária; com calça comprida, sapato 
fechado, camisa de gola polo branca lisa e crachá de identificação;  

 
5.18.18. Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos 

Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica (fixo ou celular), de 
modo a garantir com agilidade e eficiência informações, reclamações 
e elogios relacionado à prestação do serviço. 

 
5.19. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 

 

5.19.1. Para substituição de veículos, os contratados deverão fazer solicitação por 

escrito endereçada ao Secretário Municipal de Administração, indicando o veículo 
a ser substituído (identificação completa) e as características do veículo 
substituto (identificação completa), bem como, as razões da respectiva 
substituição devendo tais razões vir instruídas com o respectivo rol de 

documentos comprobatórios 
 

5.19.2. É de competência privativa do Chefe do Poder Executivo deferir ou não 
conforme oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse 
público em prazo  máximo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir da data de 
protocolo. 

 
6. DA DOCUMENTAÇÃO 

 
6.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em 

Envelopes  lacrados e identificados, com o mesmo CNPJ, relativos ao 
licitante que firmará contrato com o Município de Piúma/ES, por meio de 
cópia legível autenticada por cartório competente, ou mediante 

apresentação de originais para conferência, com vigência plena até a data 
fixada neste edital: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente  
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 
administradores. 

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

de prova da diretoria em exercício. 
 

6.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 – SEMAD 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO POR MEIO 

DE VEÍCULOS TIPO VANS E MICRO-ÔNIBUS 
 

EMPRESA: ________________________________ 
CNPJ: ___________________________________ 



 
 

para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

 
6.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 
6.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Estado. 

 
6.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Município. 

 
6.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Piúma/ES 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente 
do Município. 

 
6.9. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho – CNDT. 
 
6.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa 
Econômica Federal. 

 
6.11. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor 

nas situações previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 
República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme Anexo 
V; 

 
6.12. Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial 

(Falência e Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca 
da sede da pessoa jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da 

data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do 
Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 
6.12.1. A licitante que estiver com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial 

ou Extrajudicial, se apresentar o plano de recuperação da empresa 
devidamente aprovado e homologado judicialmente, nos termos do 
art. 58, da Lei nº 11.101/2005, poderá ser considerada habilitada, 
desde que demonstre e cumpra com todos os demais requisitos de 

habilitação exigidos neste edital. 
 

6.13. Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ. 
 
6.14. Apresentação do credenciamento e declaração de aceitação dos 

preços/tarifa, constante do Anexo II. 
 

6.15. Os documentos para inscrição no credenciamento ficarão arquivados junto 
ao processo administrativo nº 11.127/2021, não sendo autorizada sua 
posterior extração. 

 



 
 

6.16. As certidões/declarações que não contenham expresso a data de 
validade, considerar-se-á válida por 90 (noventa) dias, contados a partir 
de data de emissão. 

 

7. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, JULGAMENTO/DESEMPATE 
 

7.1. O CHAMAMENTO PÚBLICO será realizado em única etapa: Análise de 
documentação de habilitação e declaração da(s) vencedora(s).  

 

7.2. Indispensável a apresentação do modelo de credenciamento e declaração 
de de aceitação dos preços/tarifa, constante do Anexo II. 
 

7.3. Caso mais de uma pessoa física ou jurídica apresente intenção de assumir 

determinada linha, a seleção se dará com os seguintes critérios de 
prioridade: 

 
7.3.1. Veículo com data de fabricação mais recente (comprovado através de 

documento do veículo), sendo: 

 
a) 10 (dez) pontos para o veiculo fabricado em até 01.01.2020 até a presente 
data; 
b) 08 (oito) pontos pontos para veiculo fabricado de 01.01.2018 até 
31.12.2019; 
c) 06 (seis) pontos para veiculo fabricado em 01.01.2016 até 31.12.2017; 
04 (quatro) pontos para veículos fabricados em 01.01.2014 até 31.12.2015; 
d) Eliminado – Veículos fabricados anterior à data de 31.12.2013. 

 
7.3.2. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, 
possuirão o direito de preferência como critério de desempate;  
 

7.3.3. Veículo emplacado no Município de P i úma/ES (comprovado através 
de documento do veículo); 

 

7.3.4. Sorteio. 
 

7.4. O mesmo interessado poderá participar da disputa para atuar nas 03 
(três) linhas estabelecidas no Anexo VI. 

 
8. DO PRAZO RECURSAL 

 
8.1. Declarado os vencedores, qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, e igual número 
de dias para as contrarrazões, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
 

8.2. O recurso deverá ser direcionado à Comissão Permanente de Licitação e 
protocolizados no Protocolo da Sede da Prefeitura Municipal situada 
na Av. Felicindo Lopes, 238, Bairro Acaiaca, Piúma/ES, CEP.: 
29.285-000, no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

 
8.3. Os recursos serão julgados pela Comissão Permanente de Licitação e o 



 
 

resumo do resultado será publicado no Órgão de Imprensa Oficial utilizado 
pelo Município. 

 
9. DA CONVOCAÇÃO 

 
9.1. Todos que as Licitantes Habilitadas, serão convocadas para futura 

assinatura do contrato. 
 

9.2. As empresas convocadas para assinatura do contrato deverão fazê-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desclassificação automática. 
 
9.3. As empresas vencedoras deverão iniciar a prestação do serviço no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura do contrato, 

data em que receberá a Ordem de Início das atividades, com a 
apresentação dos documentos em anexos. 

 
10.DO CONTRATO DE PERMISSÃO 

 
10.1. O contrato que vier a ser firmado entre as partes obedecerá ao disposto 

no presente Edital, bem como os dispositivos da legislação vigente. 
 

10.2. O prazo de vigência do contrato de PERMISSÃO será até 31 de 
dezembro de 2023, em conformidade com a Lei nº 2.451 de 20 de 
dezembro de 2021, podendo, em caso de nova autorização legislativa, 
ser prorrogado. 

 
10.3. Antecedendo a assinatura do Termo de Permissão, a empresa promoverá 

a obtenção das respectivas licenças para o serviço de transporte de 
passageiros junto à este Município. 
 

10.4. Será necessária apresentação, anterior a assinatura do contrato, Laudo 
de Vistoria expedido no ano de 2022 por empresa credenciada junto ao 
DETRAN – ES, na qual comprove a aptidão do veículo à prestação de 
serviços indicada neste termo. 
 

10.5. A manifestação da intenção de findar a PERMISSÃO deverá ser feita por 
escrito à Secretaria Municipal de Administração, por protocolo, com 
antecedência mínimo de 90 (noventa) dias. 

 
10.6. O Poder PERMITENTE emitirá resposta fundamentada à manifestação da 

PERMISSIONÁRIA da intenção de descontinuidade, em até 60 (sessenta) 
dias. 

 
10.7. A Administração Pública poderá, a qualquer tempo, rescindir o Contrato de 

Permissão devendo, no entanto, informar à Permissionária com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
11.1. A pretensa permissão não gerará ônus ao erário, motivo pelo qual não é 

necessária a indicação de dotação orçamentária. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
 

 
12.1. A participação no presente processo de CHAMAMENTO PÚBLICO implica 

na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste 
edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como a observância 

dos preceitos e regulamentações em vigor. 
 

12.2. A Comissão Permanente de Licitação, na forma do disposto no parágrafo 
3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações, reserva-se o direito de 
promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo relativo a este credenciamento. 
 

12.3. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou 
apresentação de quaisquer documentos relativos ao presente 

credenciamento. 
 

12.4. A habilitação/Credenciamento gera apenas a expectativa de direito à 
contratação. 

 
13.DOS ANEXOS 

 
13.1. São partes integrantes do presente Edital: 

 
Anexo I - Termo de Referência 
 
Anexo II - Modelo de solicitação de Credenciamento e Declaração 

de aceitação dos preços/tarifa. 
 
Anexo III - Ficha Cadastral (Dados da Empresa). 
 
Anexo IV - Minuta do Termo de Contrato/Permissão. 
 
Anexo V – Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal 
 

Anexo VI – Linhas  e Itinerários. 
 

Piúma/ES, 18 de março de 2022. 
 

 
PAULO CELSO COLA PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
SEBASTIÃO ELIAS CAMPOS JÚNIOR 
Secretário Mun. de Administração 



 
 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETIVO 
 

1.1. O presente Termo de Referência (TR) tem por objetivo descrever e especificar de 
forma clara os processos de execução e diretrizes gerais, para o chamamento 
público para prestação de serviços de transporte público coletivo por 

meio de veículos tipo vans e micro- ônibus na modalidade autorizativa de 
permissão precária, para atender as necessidades do município, sobretudo a 
área urbana, considerando não ser atendido com transporte público coletivo 
regular, em conformidade com a Lei nº 2.451 de 20 de dezembro de 2021 que 

alterou o artigo 75 da Lei nº 1.515/2009. 
 

1.2. Os serviços compreendem o credenciamento, mediante regime de permissão, da 
prestação do serviço de transporte público coletivo municipal de passageiros por 

vans e micro-ônibus no município de Piúma/ES, em conformidade com a Lei nº 
2.451 de 20 de dezembro de 2021 que alterou o artigo 75 da Lei nº 1.515/2009 
e nesta última no que couber. 

 

1.3. A operação dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, será 
organizada em 03 (três) linhas, nos termos do Decreto Municipal nº 2.415/2022, 
podendo a Administração Municipal fazer alterações devido a demanda de 
passageiros local. Tal serviço será executado sob o planejamento, direção, 

coordenação, controle e fiscalização pelo Poder Executivo do Município, doravante 
denominado simplesmente Poder Permitente. 

 
1.4. As linhas, roteiros e itinerários estão descritos no Anexo VI deste Edital. 

 

1.5. A operação do serviço de transporte de passageiros será efetuada por veículos 
coletivos (vans e micro-ônibus), no âmbito da área urbana do município de 
Piúma/ES, assim entendidos, micro-ônibus e vans à disposição permanente dos 
usuários por se tratar de serviço essencial, não podendo ser interrompido. 

 

1.6. 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. DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE: 
 

 Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 
 Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
 Lei Federal 12.587, de 03 de janeiro de 2012; 

 Lei Federal nº 10.741 de 01 de outubro de 2003; 

 Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001; 
 Lei 13.146, de 06 de julho de 2015; 

 Lei Complementar nº 123/2006; 

 Lei Municipal nº 1.515, de 03 de dezembro de 2009; 

 Lei Municipal nº 2.003, de 07 de agosto de 2014; 



 
 

 Lei Municipal nº 2.104, de 25 de novembro de 2015; 

 Lei Municipal nº 2.151, de 15 de junho de 2016; 

 Lei Municipal n° 2.451 de 20 de dezembro de 2021; 
 Decreto Municipal n° 2.414, de 15 de março de 2022; 

 Decreto Municipal n° 2.415, de 15 de março de 2022; 
 Demais Leis e Atos Normativos concernentes ao objeto licitado. 

 
 

3. DAS DEFINIÇÕES: 
 

Deverão ser adotadas as siglas, expressões e termos abaixo descritos, sem prejuízo 
de outros inseridos a posteriores: 
 

I - PERMITENTE: A Municipalidade que permitirá a Terceiro (Pessoa Jurídica) exercer 
o serviço objeto do certame; 
 

II - COMISSÃO: A Comissão de Licitação, designada para o julgamento do 

chamamento público; 
 

III - PERMISSIONÁRIA: A pessoa jurídica com quem será celebrado o  

contrato de permissão; 
 

IV - CONTRATADA: A pessoa jurídica que firmará o contrato de permissão; 
 

V - CONTRATANTE: O Município de Piúma/ES; 
 

VI - CONTRATO: Os contratos de operação a ser celebrado com os 

LICITANTES vencedores do chamamento público; 
 

VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos a serem 

apresentados pela empresa LICITANTE, destinados a verificar a sua habilitação 
jurídica, técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal para participar 
do certame; 
 

VIII - EDITAL: o Instrumento convocatório e todos os seus anexos; 
 

IX - LICITANTE: A pessoa jurídica que participe do certame; 
 

X - LINHA: Serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros 

urbano, prestado segundo regras operacionais, equipamentos, itinerários, terminais, 
pontos de parada, horários e TARIFA prefixados e estabelecidos pelo Poder 

Permitente; 
 

XI - PODER PERMITENTE: Município de Piúma/ES; 
 

XII - PROPOSTA: O conjunto formado pelos documentos apresentados pela 

LICITANTE; 
 

XIII - TPCM: Transporte Público Coletivo Municipal. 
 

 
4. JUSTIFICATIVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 



 
 

 
Art. 30. Compete aos Municípios:(...) 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob-regime de 
permissão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial; 

 
À responsabilidade do município em manter organizado, bem como prestar serviços 
públicos de transporte coletivo, o qual possui caráter essencial está previsto na 

Constituição Federal. 
 
A responsabilidade do poder público nas ações de planejamento e operação do sistema 
de transporte coletivo cresce na mesma proporção em que os anseios dos usuários sejam 

adequadamente atendidos, buscando dar maior dignidade à população local, bem como 
aos turistas que visitam a cidade. 
 
É nesse sentido que a rede de transporte deve ser formulada, sendo fundamental no 

desenvolvimento considerar, portanto, as seguintes premissas básicas: 
 

 A dignidade no transporte, empreendendo ações que permitam instituir um 
serviço que faça a população se sentir bem ao utilizá-lo, ou mesmo não fazendo, 
tenha confiança na sua disponibilidade. 
 

 A qualidade do serviço em todos os seus atributos, de forma a proporcionar as 
condições para a dignidade no transporte, mediante um padrão adequado de 
operação, de tecnologia e de atendimento; 
 

 A imagem positiva do serviço refletida pela qualidade, inclusive associadas aos 
aspectos tecnológicos, permitindo que o transporte coletivo tenha uma imagem 

no imaginário coletivo como um serviço que funciona bem; 
 

 A manutenção da participação do modo coletivo na matriz de deslocamentos, 
com base na sua boa imagem, afirmando-se assim como a forma preferencial de se 
deslocar nas cidades, reduzindo, por sua vez, a participação do transporte 

individual; 
 

 A melhor qualidade de vida urbana, traduzida pelos deslocamentos 
preferencialmente por coletivos, que tornam as cidades mais saudáveis. E cidades 

mais saudáveis tornam a vida das pessoas mais digna. 
 

Para buscar o atendimento a todos estes objetivos, a Administração Pública optou por 
realizar procedimento para operação do serviço de transporte público coletivo municipal 

de passageiros por meio vans e micro-ônibus em atendimento a demanda do 
Município. 

 
 

5. DA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA: 
 

5.1. Será permitida a exploração publicitária dos veículos desde que aprovada pelo 

Permitente e tenha observado os critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 
 
 



 
 

6. DOS CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
 

6.1. Será considerado critério de desempate: 
 

6.1.1. Veículo com data de fabricação mais recente (comprovado através de documento 
do veículo), sendo: 

 
a) 10 (dez) pontos para o veiculo fabricado em até 01.01.2020 até a presente data; 
b) 08 (oito) pontos para veiculo fabricado de 01.01.2018 até 31.12.2019; 
c) 06 (seis) pontos para veiculo fabricado em 01.01.2016 até 31.12.2017; 
d) 04 (quatro) pontos para veículos fabricados em 01.01.2014 até 31.12.2015; 
e) Eliminado –  Veículos fabricados anterior à data de 31.12.2013. 

 

6.1.2. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, possuirão o direito de 
preferência como critério de desempate; 

 

6.1.3. Veículo(s) emplacado(s) no Município de P i úma/ES (comprovado através de 
documento do veículo); 

 
6.1.4. Sorteio. 

 
 
7. DOS PRAZOS: TERMO INICIAL E FINAL: 

 

7.1. Será obrigatório a apresentação por parte da pessoa jurídica de comprovante 
anual de treinamentos para todos os motoristas, sendo eles: 
 
a) Atendimento ao público; 

 

b) Transporte coletivo; 
 

c) Direção defensiva; 
 

d) Primeiros socorros; 
 

e) Curso de Transporte de Passageiros. 
 

7.2. Será obrigatório apresentação de certidões emitidas para todos os motoristas 
cadastrados pela: 
 
a) Tribunal de Justiça:1ª Instância, Tipo: Normal, Natureza: Criminal, Comarca de 

onde mora. 2ª Instância, Tipo: Normal, Natureza: Criminal. 
 
b) Polícia Civil: Certidão de Antecedentes Criminais. 

 

7.3. As vencedoras deverão iniciar a prestação do serviço no prazo máximo de 15 
(quinze) dias da assinatura do contrato, data em que receberá a Ordem de Início 
das atividades, com a apresentação dos documentos em anexos. 

 

7.4. O prazo de vigência do contrato de permissão será até 31 de dezembro de 2023,  
será até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a Lei nº 2.451 de 20 
de dezembro de 2021, podendo, em caso de nova autorização legislativa, ser 



 
 

prorrogado. 
 
7.5. Antecedendo a assinatura do Termo de Permissão, a empresa promoverá a 

obtenção das respectivas licenças para o serviço de transporte de passageiros 

junto à este Município. 
 

7.6. Será necessária apresentação, anterior a assinatura do contrato, Laudo de 
Vistoria expedido no ano de 2022 por empresa credenciada junto ao DETRAN – 
ES, na qual comprove a aptidão do veículo à prestação de serviços indicada neste 

termo. 
 

7.7. A manifestação da intenção de findar a Permissão deverá ser feita por escrito à 
Secretaria de Administração ou órgão equivalente, por protocolo, com antecedência 

de 90 (noventa) dias. 
 

7.8. O Poder Permitente emitirá resposta a manifestação da permissionária da intenção 
descontinuidade, em até 60 (sessenta) dias antes a contar do recebimento do 

protocolo de manifestação de desistência da Permissionária.  
 

7.9. A Administração Pública poderá, a qualquer tempo, rescindir o Contrato de Permissão 
devendo, no entanto, informar à Permissionária com antecência mínima de 60 

(sessenta) dias. 
 
 
8. DOS SERVIÇOS: 
 
8.1. O serviço será operado conforme descrição no presente TR e demais anexos ao 

presente certame, nos quais constam os dados relativos a itinerários, número de  
veículos para operação do serviço, número de viagens, respectiva extensão (ida e  
volta), bem como, as linhas descritas de forma detalhada. 
 

8.2. Por interesse público, observado o dever da permissionária em garantir a 
prestação do serviço adequado poderão ser efetuadas alterações na execução da  
permissão no decorrer do prazo contratual, mediante determinações do Poder 

Permitente. 
 

8.3. A operação do serviço concedido será fiscalizada permanentemente pelo Poder 
Permitente. 

 
 

9. DAS RECEITAS: 
 

9.1. São receitas da Permissionária: 
 

I - A tarifa paga pelos usuários no ato da utilização do serviço; 
 

II - Publicidade, autorizada pelo Poder Permitente, com vistas a favorecer a 

modicidade das tarifas, observados o disposto nos artigos 11 e 17 da Lei Federal nº. 
8.987/95; 
 

III - Outras, desde que aprovadas pelo Poder Permitente. 
 
 



 
 

10. DO PREÇO MÁXIMO DA TARIFA A SER ACEITO PELO PODER PERMITENTE: 
 

10.1. Conforme Decreto Municipal nº 2.414/2022 a tarifa para utilização de qualquer 
linha que circulará no município será de R$3,00 (três reais); 
 

10.2. O Poder Permitente, avaliará a dinâmica dos serviços, fluxos, utilização e 
demandas, para posteriormente rever ou manter a tarifa até 31/12/2022. 

 
 

11. DO REAJUSTE DA TARIFA: 
 
11.1. Fica assegurado o reajuste da tarifa anualmente, mediante decreto do Poder 

Executivo, quando se verificar aumento na respectiva despesa orçada, levando-se 

em conta: 
 
I - Os custos de operação e manutenção dos serviços; 
II - Depreciação dos veículos; 
III - O custo de vida. 

 

11.2. As empresas permissionárias deverão, sempre que pretender apresentar pedido 
de reajuste tarifário, apresentar a planilha de composição de custos, visando a 
recomposição dos preços e manutenção dos lucros incialmente previstos ao 
assinar o contrato de Permissão. 

 
 
12. DAS ISENÇÕES: 
 

12.1. A gratuidade fica assegurada às pessoas idosas nas linhas urbanas de modalidade 
comum. Para fins de permissão do benefício de gratuidade de tarifas, considera-
se: pessoas idosas são as maiores de 60 (sessenta) anos, ficando assegurado à 

gratuidade no transporte público municipal coletivo, conforme o § 3° do art. 39 da 
Lei Federal nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do  
Idoso. 
 

 
13. DAS DESPESAS E DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DA PERMISSIONÁRIA: 
 

13.1. Incumbe exclusivamente à Permissionária todos os custos e despesas decorrentes 

da operação do serviço, devendo manter no Município de Piúma/ES, durante a 
vigência do contrato, estabelecimento dedicado à prestação do serviço público de 
que trata o presente TR, com todas as instalações necessárias à respectiva 
operação, nele mantendo toda escrituração vinculada à execução do contrato de 

permissão e da operação do serviço, seja ela contábil, fiscal, trabalhista e  
previdenciária, com os documentos comprobatórios e de suporte à permanente 
disposição do órgão responsável do Poder Permitente complementados por cópias da 
documentação societária e de outros documentos que forem necessários ou úteis 
para  embasar a documentação antes referida. 
 

13.2. Rege-se pela legislação trabalhista vigente, aplicável às empresas privadas, a  
relação entre a Permissionária e seu pessoal contratado, não estabelecendo entre  
estes e o Município de Piúma/ES qualquer relação trabalhista, por força do parágrafo 

único, do artigo 31, da Lei Federal n° 8987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 



 
 

 
14. DA OPERAÇÃO: 
 

14.1. Por tratar-se de serviço público essencial, a partir da data da assinatura do 

contrato, a prestação do serviço fica transferida à Permissionária, nas condições 
e termos definidos neste TR, não podendo ocorrer descontinuidade, sob pena de 
revogação unilateral de Permissão. 
 

14.2. As características da frota de veículos para a implantação da operação deverão 

corresponder à indicada no presente TR 
 

14.3. As contratadas deverão apresentar a relação dos veículos, com as respectivas  
informações de tipo, modelo, placas, número e ano de fabricação de chassis e ano 

de  fabricação do motor, observando: 
 

I - Quando os veículos forem de propriedade da Permissionária, deverá juntar 
cópia autenticada dos respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de 

Veículo – CRLV; 
 

II - Quando os veículos não forem de sua propriedade, a permissionária deverá 

juntar cópia autenticada dos CRLV’s que comprovem a propriedade, bem como 

o(s) instrumento(s) legal(is) que demonstre(m) a que título obteve a posse dos 
veículos, com firma reconhecida em competente Cartório de Notas. 
 

III - As contratadas deverão garantir veículos para ser usado como reserva nos 

casos  de falha mecânica e humana, com as mesmas características e requisitos 
dos utilizados nos serviços da permissão, através de qualquer forma (empréstimo, 
seguro, propriedade). 
 
IV - Os veículos deverão ter os selos de liberação válido para transporte público 

do município de Piúma/ES, fixado nas laterais do veículo próximo a porta de 
acesso. 

 
 

15. DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA: 
 
15.1. Este item estabelece padrões técnicos mínimos a serem observados nos veículos  

que serão utilizados na execução dos serviços públicos de transporte coletivo, 

conforme requisitos abaixo: 
 

I - Os veículos deverão satisfazer as exigências e normas do Código Nacional de  
Trânsito, seus regulamentos. 
 
II - Os chassis deverão ser de construção robusta e apropriados para cada tipo, 
peso e dimensões das carrocerias a que se destinarem e deverão ser providos de 
motores com potência adequada, devendo estar de acordo com a Resolução 
445/2013 alterada pela Resolução 754/2018 do CONTRAN. 
 
III - As estruturas da carroceria e do chassi-plataforma devem estar de acordo 
com a Resolução 445/2013 alterada pela Resolução 754/2018 do CONTRAN. 

 

15.2. Os projetos de carroceria e chassi-plataforma devem estar integrados no que diz 
respeito à força que atuarão no conjunto e, portanto, as estruturas devem ser 



 
 

dimensionadas para suportar as seguintes cargas solicitadas: 
 
I - Solicitações advindas de operação, considerando os respectivos graus de 
interferência existentes no perfil viário, tais como lombada, valetas, curvas 

críticas, aclives acentuados e concordâncias entre vias.  
 
II - Uma carga estática equivalente ao peso bruto total veículo, uniformemente 
distribuída sobre o teto, sem que ocorra deformação estrutural permanente.  
 

III - Para veículos movidos a partir de outras fontes energéticas que não a óleo 
diesel, a estrutura deve estar dimensionada para suportar a carga adicional devida 
à instalação dos dispositivos e sistemas de armazenagem.  

 

15.3. Os elementos de direção e controle do veículo deverão estar colocados e dispostos 
de modo a permitir ao motorista seu manejo com facilidade, segurança e conforto; 

 

15.4. Somente poderão ser utilizados chassis com motor dianteiro; 
 

15.4.1. Deverá existir isolamento adequando entre o motor e o local destinado 
aos passageiros e motorista, a fim de evitar a esses o incomodo do ruído, calor e 
emanações. 
 

15.5. Todos os veículos deverão apresentar internamente, em local bem visível, 
determinado pelo órgão competente do Município: 

 

I - Tabuleta ou letreiro que indique, em caracteres bem legíveis, o preço da 
passagem; 
 

II - Quadro contendo as licenças do Município; 
 

III - Número de ordem do veículo sua lotação e outras inscrições que forem 

determinadas. 
 

15.6. Externamente os veículos terão: 
 

I - Um mesmo padrão com cor, designer e logomarca únicos, sejam eles vans ou 
micro-ônibus com modelo e cor solicitado pela administração municipal, podendo 
a cor ser proveniente de plotagem; 
 
II - Na parte dianteira e superior um letreiro em Led indicadora da linha com seu 
número e designação, dotada de iluminação à noite, e de dimensões adequadas à 
sua categoria; 
 
III - Outras inscrições que forem determinadas pelo órgão competente da 
Prefeitura Municipal; 
 
IV - Os letreiros indicadores de linha e as inscrições externas deverão ser legíveis 

a uma distância de 30 (trinta) metros. 
 

15.7. Os veículos deverão ser iluminados internamente à noite com intensidade 
uniforme, observada a legislação em vigor. 
 

15.8. Todos os veículos deverão trazer um extintor de capacidade proporcional à  



 
 

categoria do veículo. 
 

15.9. Conforme Portaria nº 85 de 17 de outubro de 1996, publicada no Diário Oficial da 
União do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis- IBAMA, a Permissionária deverá obedecer e respeitar os limites de 
emissão de fumaça preta, estabelecidos no seu artigo 4º, sendo que o veículo em 
movimento não pode ultrapassar o limite de mais de cinco segundos consecutivos 
à emissão desta fumaça. 

 

15.10. Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a 
legislação específica e deverão ter a idade não superior a 8 (oito) anos no período 
decorrente da permissão, contados a partir do ano de fabricação mencionado no 
certificado de propriedade. 

 

15.10.1. A comprovação da idade do veículo se fará mediante a apresentação 
obrigatória do certificado de propriedade do veículo emitido pelo órgão competente, 
acompanhado, em caso de dúvida e a critério do poder Permitente: 

 

a) Plaquetas de identificação originais, afixadas nos equipamentos pelos 
respectivos fabricantes; 
b) Nota fiscal da encarroçadora e/ou do fabricante do chassi. 

 

15.11. Os veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao 
usuário confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da 
proteção ambiental; 

 
15.12. Cumprir, além dos requisitos já mencionados, as determinações das 

legislações vigentes emanadas dos seguintes instrumentos e órgãos normativos: 
CTB – Código de Trânsito Brasileiro, CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente, CONMETRO – Conselho Nacional de Metrologia, CONTRAN – Conselho 
Nacional de Trânsito e INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial; 

 
15.13. SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS DAS VANS: 

 
15.13.1. Cinto de segurança para o motorista e passageiros; 

 
15.13.2. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel; 

 
15.13.3. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 

 
15.13.4. Solicitador de parada através de tirantes instalados nas laterais e parte 

central do  teto; 
 

15.13.5. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos à porta de 
desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 

 
15.13.6. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e 

assentos estofados em tecido sintético; 
 

15.13.7. Transmissão mecânica ou automática; 

 
15.13.8. Apólice de seguro de responsabilidade civil. 



 
 

 
15.14. SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS DOS MICRO-ÔNIBUS: 

 
15.14.1. Cinto de segurança para o motorista e passageiros; 

 
15.14.2. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel, exceto aquelas dos 

veículos equipados com ar-condicionado que poderão ser fixas, sendo que neste 
caso será obrigatório o uso de ventilação forçada; 

 

15.14.3. Degraus de escala iluminados; 
 

15.14.4. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 
 

15.14.5. Solicitador de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras 
fixadas em balaústres verticais ou nas suas colunas das janelas verticais ou nas 
colunas das janelas, a uma altura de 1,20 m a 1,50 m do piso; 

 

15.14.6. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos à porta de 
desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 

 
15.14.7. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e 

assentos estofados em tecido sintético, dispostos em duas fileiras de bancos 
duplos, com pega- mãos na parte Superior do encosto; 

 
15.14.8. Transmissão mecânica ou automática; 

 
15.14.9. No mínimo 02 janelas de saída de emergência, sendo uma para cada lado; 

 
15.14.10. No mínimo 10% assentos reservados e identificados para usuários com 

condições especiais. 
 

15.14.11. Nos veículos deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível 
para o embarque e o desembarque com ou sem auxílio de dispositivo para 
transposição de fronteira, de acordo com 6.1 da ABNT NBR 14022:2011, sendo 

que para acesso em nível o vão livre mínimo para passagem deve ter 950 mm na 
largura, sendo que a altura mínima é de 1700 mm, conforme itens 23.1.1 e 23.2.1 
da ABNT NBR 15570:2011; 

 

15.14.12. Apólice de seguro de responsabilidade civil. 
 
15.15. SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA VANS E MICRO-ÔNIBUS: 

 

15.15.1. O veículo deverá possuir um sistema de ventilação e exaustão que garanta 
trocas de  ar com portas e janelas fechadas. O sistema ainda não deverá permitir 
a entrada de água de chuva; 

 
15.15.2. O veículo poderá ser equipado com aparelho de ar condicionado. A 

distribuição interna de ar deverá ser homogênea por todo o veículo, tomando-se, 
no entanto, o cuidado de não dirigir jatos que poderiam causar desconforto sobre 
os ocupantes. 

 
15.16. ASPECTO VISUAL DAS VANS E MICRO-ÔNIBUS: 

 



 
 

15.16.1. O pára-brisa deverá ser de vidro laminado, amplo, preferencialmente 
colado à estrutura; 

 
15.16.2. O indicador de destino deverá ser do tipo eletrônico, programável, 

preferencialmente refletivo, dotado de iluminação, com altura mínima de 0,20 m; 
 

15.16.3. Na dianteira do ônibus deverá ser indicado o destino da linha ou os 
principais pontos do trajeto e mensagens variáveis, ocupando, assim, toda a caixa 
de vista; 

 
15.16.4. Deverá ser instalado alarme de ré de modo a identificar de maneira 

clara a manobra que o veículo irá executar; 
 

15.16.5. Os veículos devem ser envelopados conforme determinação da 
administração para  finalidade de uniformidade da modalidade. 

 
15.17. AS NORMAS BÁSICAS PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL COLETIVO (VANS E MICRO-ÔNIBUS) 
SÃO AS SEGUINTES: 

 
15.17.1. A fiscalização será exercida pela 

Prefeitura; 
 

15.17.2. A Prefeitura poderá, de acordo com a 
necessidade e interesse público devidamente justificados, fazer alterações nas 

linhas dos serviços de transporte público coletivo municipal, devendo qualquer 
remanejamento de permissionária ser realizado com critério; 

 
15.17.3. As linhas poderão ter seu controle de 

viagens e horários realizados nos pontos inicial e final ao longo do itinerário; 
 

15.17.4. A Permissionária observará as 
determinações contidas na Lei Municipal nº 2.104/2015, no que se refere à 
identificação das linhas e os itinerários; 

 
15.17.5. O motorista preencherá, a cada viagem, 

o Relatório de Transporte Público Coletivo Municipal – RTPCM, podendo ser 
utilizado aplicativo para a elaboração do mesmo; 

 
15.17.6. Não será permitido conduzir pessoas em 

pé ou sentadas no motor dos veículos dos  micro-ônibus ou nas vans; 
 

15.17.7. Poderão ser credenciados dois condutores 
por veículo; 

 
15.17.8. O motorista só poderá operar no veículo 

em que estiverem credenciados; 
15.17.9. Os motoristas, caso não sejam 

proprietários dos veículos, deverão ter suas carteiras de trabalho assinadas; 
 

15.17.10. Não será permitido o embarque de 
passageiros portando volumes de dimensões que incomodem os demais; 

 



 
 

15.17.11. Os veículos deverão realizar embarque e 
desembarque de passageiros nos pontos estabelecidos como paradas do 
sistema de transporte coletivo municipal, conforme estabelecido pelo Poder 
Executivo; 

 
15.17.12. Conforme disposição da Lei Municipal nº 2.003/2014, 

fica assegurado aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida o direi to 
de embarque e desembarque entre as paradas obrigatórias, desde que 
respeitados os itinerários da linha e determinações do CTB; 

 
15.17.13. Nos termos da Lei Municipal nº 

2.151/2016, todos os dias, nos horários das 00h e 06h, fica assegurado ao 
usuário do transporte coletivo municipal o direito de embarcar e desembarcar 

fora do ponto sinalizado, salvo às exceções trazidas pela legislação de trânsito 
ou sinalização local; 

 
15.17.14. Deverão os habilitados operar em 

programações extras, jogos ou outros eventos de interesse público e rotas 
turísticas, se acionados pela Administração através de ordem de serviço; 

 
15.17.15. À permissionária não será permitida 

operar em outra linha a não ser aquelas em que esteja autorizada; 
 
15.17.16. O veículo cadastrado no TPCM não poderá 

ser usado para outro tipo de serviço, tais como turismo, escolar ou fretamento; 
 
15.17.17. É obrigatório o uso de uniforme 

padronizado, sendo o mesmo de responsabilidade da permissionária; com calça 
comprida, sapato fechado, camisa de gola polo branca lisa e crachá de 
identificação; 

 
15.17.18. Será obrigatório a disponibilização de 

Central de Atendimento aos Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica, 
de modo a garantir com agilidade e eficiência informações, reclamações e 

elogios relacionado à prestação do serviço. 
 
15.18. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 
 

15.18.1. Para substituição de veículos, os contratados deverão fazer solicitação por 
escrito endereçada ao Secretário Municipal de Administração, indicando o veículo 
a ser substituído (identificação completa) e as características do veículo 
substituto (identificação completa), bem como, as razões da respectiva 

substituição devendo tais razões vir instruídas com o respectivo rol de documentos 
comprobatórios. 

 

15.18.2. É de competência privativa do Chefe do Poder Executivo deferir ou não 
conforme oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse 

público em prazo  máximo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir da data de 
protocolo. 

 
 

16. DAS PENALIDADES: 
 



 
 

16.1.1. A infringência do presente TR, com fundamento na Lei Municipal nº 
1.515 de 03 de dezembro de 2009 sujeitará o infrator às sanções previstas no art. 
54 da Lei Municipal, combinada com os arts. 87 a 88 da Lei n° 8666 de 1993. 
 

16.1.2. O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das 
exigências legais ou regulamentares que a tiverem determinado. 

 

16.1.3. A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento 

da mesma obrigação caracteriza a reincidência da infração. 
 

16.1.4. Em caso de reincidência, recebido a terceira advertência, posteriormente 
a segunda notificação ocorrerá a perda da licença de operação. 

 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PERMITENTE: 
 

17.1. São obrigações do Poder Permitente, além das já previstas no presente Termo de 

Referência: 
 

17.1.1.  Regulamentar o serviço de transporte de passageiros por vans e micro-
ônibus 
 

17.1.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
 

17.1.3. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a Permissão, nos 

casos e  nas condições previstas no presente TR, bem como, na legislação vigente; 
 

17.1.4. Organizar, programar, controlar e fiscalizar o serviço prestado pelas 
empresas permissionárias; 

 

17.1.5. Estabelecer a tarifa para fins do serviço de TPMC; 
 

17.1.6. Autorizar reajustes e proceder à revisão das tarifas consoante legislação 
municipal vigente e demais legislações aplicáveis; 

 

17.1.7. Aprovar a publicidade em vans e micro-ônibus, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, tudo em observância à legislação municipal vigente; 

 

17.1.8. Definir a vida útil e padronizar as características dos veículos da frota da 
permissionária; 

 

17.1.9. Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para 

melhor adequação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico 
financeiro do contrato. 

 
17.1.10. Disponibilizar Central de Atendimento aos usuários dos serviços de 

transporte coletivo municipal para que solicitem informações, registrem 
reclamações, sugestões e elogios referentes às prestação do serviço. 

 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS: 
 
18.1. São obrigações das empresas, além das já previstas no presente TR, cumprir  



 
 

integralmente: 
 

18.1.1. As obrigações decorrentes da Lei Municipal nº 1.515, de 03 de dezembro 
de 2009,regulamentos e demais normas referentes a permissão de transporte 

coletivo de passageiros; 
 

18.1.2. O descritivo no presente TR, bem como, todas as cláusulas contidas no 
contrato; 

 

18.1.3. Todos os itinerários, horários, frequências de viagens, número de 
veículos para operação do serviço, número de viagens, respectiva extensão (ida e 
volta), linhas descritas, número de viagens, respectiva extensão (ida e volta), 
linhas descritas de forma detalhada, bem como, as tarifas fixadas pela Prefeitura 
Municipal; 

 

18.1.4. Com a continuidade do serviço; 
 

18.1.5. Operar exclusivamente por VANS E/OU MICRO-ÔNIBUS; 
 

18.1.6. Apresentar e renovar anualmente o laudo de vistoria emitido empresa 
credenciada junto ao DETRAN-ES, que comprove a aptidão do veículo em realizar 

o trabalho de transporte de passageiros no Município; 
 

18.1.7. Entregar, anualmente, além do seguro obrigatório de responsabilidade 
civil pela legislação federal, na Secretaria Municipal de 

Administração,comprovante de instituição de seguro a favor de terceiros, danos 
pessoais, por pessoa atingida, transportada ou não, ale, daquele por danos 
materiais; 

 

18.1.8. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à permissão; 
 

18.1.9. Facilitar o acesso dos servidores municipais que estiverem em funções 
de fiscalização, aos veículos, as dependências da empresa, aos documentos de 
controle operacional e contábil, bem como outros que se fizerem necessários ao 

exercício de fiscalização do poder Permitente; 
 

18.1.10. Atender a ofícios, intimações e solicitações tanto de órgãos da prefeitura 
municipal, quanto dos demais órgãos de quaisquer dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, na forma e nos prazos assinalados; 
 

18.1.11. Prestar o serviço concedido de forma adequada à plena satisfação dos 
usuários, conforme disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, edi tais, 

contratos e determinações do presente TR; 
 

18.1.12. Prestar todas as informações que forem solicitadas pelo Poder Permitente; 
 

18.1.13. Operar somente com pessoal devidamente capacitado, cadastrado e 
habilitado em categoria igual ou superior a D, mediante contratações regidas pelo 
direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas 
decorrentes, obrigando- se a saldá-los na época própria, não se estabelecendo 
qualquer relação jurídica entre os terceiros e o Município de Piúma/ES. 

 

18.1.14. Assumir todos os encargos referentes a demanda trabalhista, fiscal, 



 
 

comercial, civil, previdenciária ou penal, relacionadas à execução do objeto, 
originalmente ou vinculada por prevenção, conexão continência; 

 
18.1.15. Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, 

conforme previsto no presente TR, bem como, legislação municipal em vigor; 
 

18.1.16. Promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, 
equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do 

serviço e a prevenção do meio ambiente, nos termos da legislação pertinente; 
 

18.1.17. Garantir a segurança e a integridade física dos usuários e trabalhadores, 
instituindo mecanismos de vigilância, logística, tecnologia e cobertura de 
acidentes pessoais adequados aos custos tarifários; 

 

18.1.18. Submeter-se à fiscalização do Poder Permitente, facilitando-lhe a ação e 
cumprindo as suas determinações; 

 

18.1.19. Zelar pela preservação e manutenção dos veículos e equipamentos 
urbanos sob sua responsabilidade; 

 

18.1.20. Apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para eventuais 

inspeções, de acordo com a discricionariedade do poder Permitente, sanando as 
irregularidades que possam comprometer o conforto e a segurança do transporte 
de passageiros, em até 72 (setenta e duas) horas, ficando sujeita ao afastamento 
de tráfego dos veículos inspecionados os quais deverão ser substituídos por outros 

dentro do prazo determinado pelo poder Permitente, com as mesmas 
características, de forma que o atendimento dos serviços de nenhum modo possa 
ser prejudicado; 

 
18.1.21. Manter os veículos limpos e dedetizados; 

 

18.1.22. Tomar imediata providência no caso de interrupção de viagem e/ou 
serviço para não prejudicar o usuário, através do uso do veículo reserva; 

 

18.1.23. Providenciar veículo reserva para garantir a execução do serviço na sua 
integralidade, pois, se trata de serviço essencial que não pode ser interrompido 
sob pena de prejuízo a coletividade; 

 

18.1.24. Reabastecer e fazer manutenção dos veículos em local apropriado, sem 
passageiros a bordo; 

 

18.1.25. Observar e cumprir todas as normas referentes à legislação ambiental, 

bem como, de acessibilidade apenas no que tange ao fiel e integral cumprimento 
da prestação do serviço de permissão de transporte de passageiros no âmbito 
municipal; 

 

18.1.26. Não operar com veículos que estejam derramando combustível ou óleos 
lubrificantes na via pública; 

 

18.1.27. Afixar cartazes de utilidade pública na frota de veículos, bem como, 
disponibilizar nos veículos os adesivos, legendas, placas ou dispositivos 

informativos, internos e/ou externos, determinados pelo Poder Permitente, em 
adequado estado de conservação e funcionamento; 



 
 

 
18.1.28. Garantir ao poder permitente o livre acesso às suas instalações 

operacionais e veículos, para o exercício de suas atividades de fiscalização do 
serviço de transporte coletivo; 

 

18.1.29. Arcar integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao 
Poder Permitente aos usuários ou a terceiros na execução do objeto do contrato. 

 

18.1.30. Obter as licenças e autorizações necessárias para desenvolvimento de 
suas atividades; 

 

18.1.31. Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de permissão, em 
conformidade com as disposições legais e regulamentares e determinações do 

Poder Permitente, bem como ao disposto no presente TR; 
 

18.1.32. Manter no Município de Piúma/ES, durante a vigência da permissão, 
instalações destinadas à administração específica do objeto da presente licitação, 

com escrituração de natureza contábil, trabalhista, previdenciária e o que mais for 
pertinente, a ser executada mediante instruções da Permitente, no que couber; 

 

18.1.33. Manter atualizados os documentos de regularidade relativos à ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal e renová-los sempre que expirar a validade dos mesmos encaminhando-
os, semestralmente, mediante protocolo, à Secretaria Municipal de Administração. 

 

18.1.34. Dispor de frota, garagens, equipamentos, acessórios, recursos humanos 
e materiais que atenda a todos os requisitos legais, bem como, permita a integral 
execução do serviço; 

 

18.1.35. Caso ocorra situação de emergência ocasionadas por força maior ou caso  
fortuito, elaborar cronogramas de atendimento, mantendo disponíveis, para tanto,  
recursos humanos e materiais, forma a garantir a continuidade da prestação de 
serviço; 

 

18.1.36. Proceder à imediata comunicação por escrito ao Poder Permitente, através 
da Secretaria Municipal de Ad mi n i s t r aç ã o , para que esta possa dar 
deferimento ou não ao cronograma de atendimento da situação emergencial, 
estabelecendo prazo inicial e final de sua implementação pela permissionária; 

 

18.1.37. Informar ao usuário, bem como, ao público em geral, através dos meios 
de comunicação local, implementação de cronogramas especiais de circulação 
quando do deferimento pela Secretaria Municipal de Administração da ocorrência 
de situações emergenciais. 

 

18.1.38. Cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo Prefeito Municipal; 
 

18.1.39. Adquirir e operar veículos que preencham as especificações técnicas de 
circulação e conforto, previstas na legislação federal e municipal, bem como, no 
presente TR, para garantia do funcionamento, segurança e higiene; 

 
18.1.40. Manter veículos em condições de segurança e trafegabilidade; 

 

18.1.41. Reparar os danos materiais que causarem à via pública ou aos próprios 



 
 

munícipes  nela existentes; 
 

18.1.42. Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários; 
 

18.1.43. Prestar os serviços com regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade e aperfeiçoamento do sistema e serviços sempre com o 
objetivo de melhorar e adequar o lote de veículos e serviços, nos termos da 
legislação vigente e das normas regulatórias do órgão responsável pelo transporte 
urbano do Município de Piúma/ES; 

 

18.1.44. Deverá destinar assentos preferenciais a serem ocupados por gestantes, 
idosos, deficientes físicos, portadores de necessidades especiais, lactantes e 
pessoas acompanhadas por criança de colo, mediante a afixação de sinal 
indicativo; 

 

18.1.45. Os assentos a que se refere item anterior poderão ser utilizados por 
qualquer pessoa, desde que não haja pessoas nas condições acima citadas 

utilizando o transporte; 
 

18.1.46. Deverá fazer a manutenção, a remoção, a guarda e a conservação, com 
uso da melhor técnica, dos veículos que integram a frota utilizada na operação dos 

serviços e dos demais equipamentos a eles acessórios; 
 

18.1.47. Cumprir as leis e os atos normativos vigentes ou que entrarem em vigor 
durante o prazo de permissão que disciplinarem a operação do serviço de 

transporte coletivo urbano, bem como todas as disposições contratuais e as ordens 
emanadas pelo Poder  Permitente; 

 

18.1.48. Encaminhar mensalmente a Secretaria Municipal de Adminsitração relatório 

das informações contendo os seguintes dados: 
 

a) Número de viagens realizadas e de passageiros transportados, por hora, dia 
e mês, em cada linha integrante do sistema de ônibus; 
 

b) Os demonstrativos atinentes à quantidade de passageiros transportados 
deverão discriminar o total das gratuidades e descontos concedidos por lei 
municipal; 

 

c) O número de passageiros pagantes usuários e não usuários do vale transporte; 
 

d) Garantir o funcionamento e registro do tacógrafo; 
 

e) Manter em perfeitas condições o veículo, como pintura, funilaria, condições 
de fabricação e aspecto visual; 

 
f) Receber por valor da passagem por meio de qualquer pagamento, sendo por 

cartão, espécie, vale transporte e contrato continuo de empresa (desde que não 
comprometa o  transporte dos munícipes); 

 

18.1.49. Relatório mensal descrito no item 18.1.48 deve ser publicado na página 

eletrônica  da Prefeitura Municipal; 
 

18.1.50. Encaminhar trimestralmente à Secretaria Municipal de Administração, a 



 
 

planilha de custos e respectivos comprovantes, dos serviços de transporte 
municipal coletivo de passageiros por van e micro-ônibus, para efeito de definição 
dos valores tarifários e respectivo reajuste. 

 

18.1.51. As contratadas se obrigam a manter, durante todo o prazo de vigência da  
permissão, veículos em número necessário e suficiente para atender a prestação 
do serviço em sua totalidade, uma vez que se trata de serviço essencial que não 
pode ser interrompido, responsabilizando se pelas adaptações necessárias à 
composição da frota conforme legislação em vigor. 

 

18.1.52. A contratada deverá manter no Município de Piúma/ES durante a vigência 
da permissão instalações destinadas à administração, veículo emplacado na cidade 
e execução específica do objeto do presente contrato. 

 

18.1.53. Os veículos serão adesivados de forma padrão com layout elaborado pela 
administração municipal, com o custo de responsabilidade da contratada, e 
quando necessário a mesma deverá utilizar o envelopamento dos veículos; 

 

18.1.54. Realizar a troca do veículo quando exceder o prazo de vigência de 8 (oito) 
anos  de fabricação, mantendo o período atualizado; 

 
18.1.55. Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos 

Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica, de modo a garantir com 
agilidade e eficiência informações, reclamações e elogios relacionado à 
prestação do serviço. 

 
 
19. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS: 
 
19.1. São direitos, bem como, deveres dos usuários: 

 

19.1.1. Receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei Federal 8.987 
de 13 de fevereiro de 1995 em contrapartida ao pagamento da tarifa; 
 

19.1.2. Levar ao  conhecimento  do  Poder Permitente e da 
permissionária as irregularidades de que tenham conhecimento referente ao 
serviço prestado; 

 

19.1.3. Receber do Poder Permitente e da permissionária informações para 
defesa de interesses individuais ou coletivos; 

 

19.1.4. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

permissionária na prestação do serviço; 
 

19.1.5. Contribuir para permanência das boas condições dos bens públicos, 
através dos quais lhes são prestados os serviços; 

 

19.1.6. Ser conduzido com pontualidade, segurança e urbanidade; 
 

19.1.7. Ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade de serviço; 
 

19.1.8. Ser transportado em veículo em boas condições de manutenção e limpeza; 
 



 
 

19.1.9. Utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo Poder 
Permitente; 

 

19.1.10. Ter os direitos estabelecidos em legislações específicas respeitados pelo 

Poder Permitente, pela Permissionária e demais usuários; 
 

19.1.11. Ser tratado com urbanidade e respeito pela Permissionária, através de 
seus prepostos e funcionários, bem como pelos funcionários do Poder Permitente; 

 
19.1.12. Portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e 

operadores, mantendo a ordem e bons costumes nos veículos; 
 

19.1.13. Pagar a tarifa devida corretamente; 
 

19.1.14. Identificar-se quando usuário isento ou com desconto, conforme 
legislação vigente; 

 

19.1.15. Não comercializar, panfletar ou pedir esmolas no interior dos veículos; 
 

19.1.16. Não utilizar os serviços de modo que venha comprometer a higiene e a 
segurança dos veículos e demais usuários, não podendo levar consigo, durante a 

utilização do transporte, animais, materiais explosivos, químicos ou inflamáveis; 
 

19.1.17. Não transportar produtos que comprometam a segurança e conforto dos 
demais usuários; 

 

19.1.18. Poderão portar volumes que não impliquem em incômodos aos outros 
passageiros, independentemente do pagamento de qualquer quantia além do 
valor da passagem. 

 

 
20. DA INTERVENÇÃO: 
 
20.1. O Poder de credenciar, explorar e intervir nas rotas com o fim de assegurar a  

adequação na prestação do serviço, bem como, o fiel cumprimento das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 
 

20.2. 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. 

 

20.3. Declarada e decretada a intervenção, o Poder Permitente deverá, no prazo de 

trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de 
ampla defesa. 

 

20.4. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e  
regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser 
imediatamente devolvido à permissionária. 

 

20.5. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de cento e oitenta 
dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. 

 



 
 

20.6. Cessada a intervenção, se não for extinta a permissão, a administração do serviço 
será devolvida à Permissionária, precedida de prestação de contas pelo interventor 
que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

 

 
21. DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO: 
 
21.1. Extingue-se a permissão por: 

 

21.1.1. Término do termo; 
 

21.1.2. Encampação ou resgate; 
 

21.1.3. Revogação; 
 

21.1.4. Anulação; 
 

21.1.5. Extinção, dissolução ou falência da empresa permissionária. 
 

21.1.6. 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 concessionário. 
 

21.1.7. A reversão ao término do prazo aventado será feita sem indenização. 
 

21.1.8. Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pelo poder 
público competente, procedendo-se oportunamente aos levantamentos, 
avaliações e liquidações necessárias; 

 
21.1.9. 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. 

 

21.1.10. 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. 

 

21.1.11. A inexecução total ou parcial do termo de permissão acarretará a aplicação 
de sanções ou a revogação unilateral da permissão a critério do poder permitente, 
respeitadas as disposições deste artigo e as normas celebradas entre as partes. 

 

21.1.12. A revogação unilateral da permissão poderá ser declarada pela Prefeitura 
Municipal de Piúma/ES quando: 

 
I - O serviço estiver sendo prestado em desacordo com as cláusulas 
contratuais, bem como, ao edital e seus anexos da concorrência; 
 

II – As contratadas perderem as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço permitido; 

 

III - As contratadas descumprirem dispositivos legais ou regulamentares 
concernentes à permissão; 



 
 

 
IV - As contratadas, sem justa causa, paralisarem 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; 
 

V - As contratadas transferirem seu controle acionário sem anuência da 
Prefeitura Municipal de Piúma/ES; 
 

VI - Desviar os veículos de sua frota para transportes alheios as atividades 
compreendidas nas cláusulas contratuais, bem como, nos anexos do edital de 
Chamada Pública; 
 

VII - Ser decretada a falência da permissionária ou a dissolução da firma. A 

declaração da revogação unilateral da permissão deverá ser precedida da 
verificação da inadimplência da permissionária. 

 

21.1.13. O termo de permissão também poderá ser suspenso por iniciativa da 

empresa, no caso de descumprimento de normas legais por parte da Prefeitura 
Municipal de Piúma/ES, mediante ação especialmente intentada para este fim 
após decisão do Poder Judiciário. 
 

21.1.14. A revogação será precedida de justificação que indique a conveniência 
do ato, devendo o instrumento conter regras detalhadas sobre a composição 
patrimonial decorrente da antecipação do término da permissão, se for o caso. 

 

 
22. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO: 

 
22.1. O CHAMAMENTO PÚBLICO será realizado em única etapa: Análise de 

documentação e habilitação e declaração da(s) vencedora(s). 
 

22.2. Caso mais de uma pessoa jurídica apresente intenção de assumir  determinada 
linha, a seleção se dará com os seguintes critérios de prioridade: 

 
I - Veículo com data de fabricação mais recente (comprovado através de 
documento do veículo), sendo: 

 
a) 10 (dez) pontos para o veiculo fabricado em até 01.01.2020 até a presente data; 
b) 08 (oito) pontos para veiculo fabricado de 01.01.2018 até 31.12.2019; 
c) 06 (seis) pontos para veiculo fabricado em 01.01.2016 até 31.12.2017; 
d) 04 (quatro) pontos para veículos fabricados em 01.01.2014 até 31.12.2015; 
e) Eliminado – Veículos fabricados anterior à data de 31.12.2013. 

 
II - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, possuirão o direito de 
preferência como critério de desempate; 
 
III - Veículo emplacado no Município de P i úma/E S (comprovado através de 
documento do veículo); 
 
IV - Sorteio. 

 
22.3. O mesmo interessado poderá participar da disputa para atuar nas 03 (três) linhas 



 
 

estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 2.415/2022. Caso apresente envelopes 
(documentação) em quantidade excedente, deverá informar na sessão de 
abertura dos envelopes e credenciamento, antes do início das aberturas, de quais 
linhas irá retirar seu interesse, caso não faça a exclusão será feita a critério da 

CPL, devendo todas as situações constarem na ata do rito procedimental.  
 
 

Piúma/ES, 14 de março de 2022. 
 

 
 

PAULO CELSO COLA PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

SEBASTIÃO ELIAS CAMPOS JÚNIOR 
Secretário Municipal de 

Administração 



 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO 
DE  ACEITAÇÃO DA TARIFA 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE    
A/C da Comissão Permanente de Licitação 
 

A LICITANTE (NOME), com sede na (ENDEREÇO), CPF/CNPJ n° _______________, 
vem por meio deste solicitar o seu credenciamento para a prestação de serviços de 
transporte público coletivo por meio veículos tipo vans e/ou micro-ônibus na 
modalidade autorizativa de permissão precária, para atender as necessidades do 

município, sobretudo a área urbana, considerando não ser atendido com transporte 
público coletivo regular, em conformidade com a Lei nº 2.451 de 20 de dezembro de 
2021 que alterou o artigo 75 da Lei nº 1.515/2009,  DECLARA estar de acordo com 
os termos do Edital no tocante à forma de atendimento e tabelas de preços estipulados 

pelo Município de Piúma/ES através do Decreto Municipal nº 2.414/2022. 
 

Comprometemo-nos a fornecer ao Município de Piúma/ES, quaisquer 
informações ou documentos solicitados. 
 
Com o objetivo de manter o credenciamento sempre atualizado, informaremos, de 
imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais. 

 

Na eventualidade de ser declarada vencedora, indica para a assinatura do contrato seu 
representante legal Sr............................ CPF..............… RG:……………………. 
 

Rota nº Intenção de Participar 

01 (Linha 010) (      ) SIM      (     ) NÃO 

02 (Linha 020) (      ) SIM      (     ) NÃO 

03 (Linha 030) (      ) SIM      (     ) NÃO 

 
 
Obs.1: O não preenchimento pela opção SIM ou NÃO na tabela acima será 
compreendido como ausência de intenção de participar da disputa para prestação de 
serviço na referida rota. 
 
Obs.: Conforme item 4.4. do edital, ficará à critério do interessado a opção pelo tipo 
de veículo que será utilizado na prestação do serviço de transporte, ou seja, vans ou 
micro- ônibus. No entanto, o veículo, obrigatoriamente, deverá ter, no mínimo, 15 

(quinze) assentos livres para os usuários. 
 
 

LOCAL E DATA. 
 

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

Razão  Social 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo CNPJ
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ANEXO III 
 

TERMO DE PERMISSÃO xxx/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022 

 
TERMO DE CONTRATO DE PERMISSÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
PIÚMA/ES E A EMPRESA/MEI
 OBJETIVANDO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO POR MEIO 
DE VANS E MICRO- ÔNIBUS NA MODALIDADE 
AUTORIZATIVA DE PERMISSÃO PRECÁRIA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

MUNICÍPIO, SOBRETUDO A ÁREA URBANA, 
CONSIDERANDO NÃO SER ATENDIDO COM 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO REGULAR, 
EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2.451 DE 20 

DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTEROU O 
ARTIGO 75 DA LEI Nº 1.515/2009. 
 

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Felicindo Lopes, 238, Acaiaca, Piúma/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 
.........................................., neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
Sr............................................., inscrito no CPF nº. , residente e domiciliado 
neste Município, doravante designado como PERMITENTE. Do outro lado, a empresa 

(Nome da empresa), (endereço), (inscrição no CNPJ), neste ato representada pelo 
(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (portador da cédula de identidade 
n.º............ expedida pela, inscrita …....................…...., residente denominada 
PERMISSIONÁRIA. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
O presente termo decorre de processo de CHAMAMENTO PÚBLICO, aprovado pelo 
Município de Piúma/ES, nos termos e condições do Edital para prestação de serviços 

de transporte público coletivo por meio de vans e micro- ônibus na 
modalidade autorizativa de permissão precária, para atender as necessidades 
do município, sobretudo a área urbana, considerando não ser atendido com 
transporte público coletivo regular, em conformidade com a Lei nº 2.451 de 20 de 

dezembro de 2021 que alterou o artigo 75 da Lei nº 1.515/2009, e demais normas 
pertinentes que deverão ser seguidas em todas as suas especificações abaixo 
descritas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VEÍCULO (ROTA) 
 
O PERMITENTE e o PERMISSIONADO, na melhor forma de direito, por  seus 
representantes, subscrevem o presente termo de PERMISSÃO o qual têm entre si 
justo e compromissado, o direito do PERMISSIONADO prestar serviços de transporte 
público coletivo complementar de passageiros por vans e micro-ônibus no Município 
de Piúma/ES, sendo: 

 

LINHA ROTA 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONADO 
 

3.1. São obrigações das empresas, além das já previstas no presente TR, cumprir  
integralmente: 
 
I - As obrigações decorrentes da Lei Municipal nº 1.515/2009, no que couber, 
regulamentos e demais normas referentes a PERMISSÃO de transporte coletivo de 
passageiros; 
 

II- O descritivo no presente TR, bem como, todas as cláusulas contidas no contrato; 
 
III -Todos os itinerários, horários, frequências de viagens, número de veículos para 

operação do serviço, número de viagens, respectiva extensão (ida e volta), linhas  
descritas, número de viagens, respectiva extensão (ida e volta), linhas descritas de 
forma detalhada, bem como, as tarifas fixadas pela Prefeitura Municipal; 
 
IV - Com a continuidade do serviço; 
 

V - Operar exclusivamente por VANS E/OU MICRO-ÔNIBUS; 
 

VI - Apresentar e renovar anualmente o laudo de vistoria emitido empresa credenciada junto 

ao DETRAN-ES, que comprove a aptidão do veículo em realizar o trabalho de transporte de 
passageiros no Município; 

 
VII - Entregar, anualmente, além do seguro obrigatório de responsabilidade civil 

pela legislação federal, na Secretaria Municipal de Administração,comprovante de 
instituição de seguro a favor de terceiros, danos pessoais, por pessoa atingida, 
transportada ou não, ale, daquele por danos materiais; 
 

VIII - Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à PERMISSÃO; 
 

IX - Facilitar o acesso dos servidores municipais que estiverem em funções de  
fiscalização, aos veículos, as dependências da empresa, aos documentos de controle 
operacional e contábil, bem como outros que se fizerem necessários ao exercício de  

fiscalização do poder PERMITENTE; 
 

X - Atender a ofícios, intimações e solicitações tanto de órgãos da prefeitura 

municipal, quanto dos demais órgãos de quaisquer dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, na forma e nos prazos assinalados; 
 

XI - Prestar o serviço concedido de forma adequada à plena satisfação dos usuários, 
conforme disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, editais, contratos e  

determinações do Projeto Básico; 
 

XII - Prestar todas as informações que forem solicitadas pelo Poder PERMITENTE; 
 

XIII  - Operar somente com pessoal devidamente capacitado, cadastrado e 

habilitado em categoria igual ou superior a D, mediante contratações regidas pelo 
direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas 
decorrentes, obrigando- se a saldá-los na época própria, não se estabelecendo qualquer 
relação jurídica entre os terceiros e o Município de Piúma/ES. 

 
XIV - Assumir todos os encargos referentes a demanda trabalhista, fiscal, 
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comercial, civil, previdenciário ou penal, relacionadas à execução do objeto, 
originalmente ou vinculada por prevenção, conexão continência; 

 
XV - Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme  

previsto no presente TR, bem como, legislação municipal em vigor; 
 

XVI - Promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, 
equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço 
e a prevenção do meio ambiente, nos termos da legislação pertinente; 
 

XVII - Garantir a segurança e a integridade física dos usuários e trabalhadores, 
instituindo mecanismos de vigilância, logística, tecnologia e cobertura de acidentes  
pessoais adequados aos custos tarifários; 

 
XVII - Submeter-se à fiscalização do Poder PERMITENTE, facilitando-lhe a ação e 
cumprindo as suas determinações; 
 

XVIII - Zelar pela preservação e manutenção dos veículos e equipamentos urbanos 
sob sua responsabilidade; 
 

XIX - Apresentar, sempre que solicitado, os seus veículos para eventuais 

inspeções, de acordo com a discricionariedade do poder PERMITENTE, sanando as 
irregularidades que possam comprometer o conforto e a segurança do transporte de  
passageiros, em até 72 (setenta e duas) horas, ficando sujeita ao afastamento de  
tráfego dos veículos inspecionados os quais deverão ser substituídos por outros  

dentro do prazo determinado pelo poder PERMITENTE, com as mesmas 
características, de forma que o atendimento dos serviços de nenhum modo possa ser 
prejudicado; 
 

XX - Manter os veículos limpos e dedetizados; 
 

XXI - Tomar imediata providência no caso de interrupção de viagem e/ou serviço 
para não prejudicar o usuário, através do uso do veículo reserva; 
 

XXII - Disponibilizar veículo reserva para garantir a execução do serviço na sua 
integralidade, pois, se trata de serviço essencial que não pode ser interrompido sob 
pena de prejuízo a coletividade; 
 

XXIII- Reabastecer e fazer manutenção dos veículos em local apropriado, sem 
passageiros a bordo; 
 
XXIV - Observar e cumprir todas as normas referentes à legislação ambiental, bem 

como, de acessibilidade apenas no que tange ao fiel e integral cumprimento da  
prestação do serviço de PERMISSÃO de transporte de passageiros no âmbito 
municipal; 
 

XXV - Não operar com veículos que estejam derramando combustível ou óleos 
lubrificantes na via pública; 

 
XXVI - Afixar cartazes de utilidade pública na frota de veículos, bem como, 
disponibilizar nos veículos os adesivos, legendas, placas ou dispositivos informativos, 

internos e/ou externos, determinados pelo Poder PERMITENTE, em adequado estado 
de conservação e funcionamento; 
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XXVII - Garantir ao poder PERMITENTE o livre acesso às suas instalações 
operacionais e veículos, para o exercício de suas atividades de fiscalização do serviço 
de transporte coletivo; 

 
XXVIII - Arcar integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao 
Poder PERMITENTE aos usuários ou a terceiros na execução do objeto do contrato. 

 
XXIX - Obter as licenças e autorizações necessárias para desenvolvimento de suas 
atividades; 
 
XXX - Transportar os titulares de vales-transportes vendidos antecipadamente; 

 

XXXI - Cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato de PERMISSÃO, em 
conformidade com as disposições legais e regulamentares e determinações do Poder 
PERMITENTE, bem como ao disposto no presente TR; 
 

XXXII - Manter no Município de Piúma/ES, durante a vigência da PERMISSÃO, 
instalações destinadas à administração específica do objeto da presente licitação, com 
escrituração de natureza contábil, trabalhista, previdenciária e o que mais for 
pertinente, a ser executada mediante instruções da PERMITENTE, no que couber; 
 

XXXIII - Manter atualizados os documentos de regularidade relativos à ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal 
e renová-los sempre que expirar a validade dos mesmos encaminhando-os, 

semestralmente, mediante protocolo, à Secretaria Municipal de Administração; 
 

XXXIV - Dispor de frota, garagens, equipamentos, acessórios, recursos humanos 
e materiais que atenda a todos os requisitos legais, bem como, permita a integral  
execução do serviço; 

 
XXXV - Caso ocorra situação de emergência ocasionadas por força maior ou caso 
fortuito, elaborar cronogramas de atendimento, mantendo disponíveis, para tanto,  
recursos humanos e materiais, forma a garantir a continuidade da prestação de 

serviço; 
 

XXXVI - Proceder à imediata comunicação por escrito ao Poder PERMITENTE,  
através da Secretaria Municipal de Administração, para que esta possa dar deferimento 

ou não ao cronograma de atendimento da situação emergencial, estabelecendo prazo  
inicial e final de sua implementação pela PERMISSIONÁRIA; 
 

XXXVII - Informar ao usuário, bem como, ao público em geral, através dos meios 

de comunicação local, implementação de cronogramas especiais de circulação quando 
do deferimento pela Secretaria Municipal de Administração da ocorrência de situações 
emergenciais. 
 

XXXVIII - Cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo Prefeito Municipal; 
 

XXXIX - Adquirir e operar veículos que preencham as especificações técnicas de 
circulação e conforto, previstas na legislação federal e municipal, bem como, n o 
presente TR, para garantia do funcionamento, segurança e higiene; 
 
XL - Manter veículos em condições de segurança e trafegabilidade; 
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XLI - Reparar os danos materiais que causarem à via pública ou aos próprios  
munícipes nela existentes; 
 

XLII - Receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários; 
 
XLIII - Prestar os serviços com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade e aperfeiçoamento do sistema e serviços sempre com o objetivo de 
melhorar e adequar o lote de veículos e serviços, nos termos da legislação vigente e 

das normas regulatórias do órgão responsável pelo transporte urbano do Município de 
Piúma/ES; 
 
XLIV - Deverá destinar assentos preferenciais a serem ocupados por gestantes, 

idosos, deficientes físicos, portadores de necessidades especiais, lactantes e pessoas 
acompanhadas por criança de colo, mediante a afixação de sinal indicativo; 
 
XLV - Os assentos a que se refere item anterior poderão ser utilizados por qualquer 

pessoa, desde que não haja pessoas nas condições acima citadas utilizando o  
transporte; 
 
XLVI - Deverá fazer a manutenção, a remoção, a guarda e a conservação, com uso da 

melhor técnica, dos veículos que integram a frota utilizada na operação dos serviços e 
dos demais equipamentos a eles acessórios; 
 
XLVII - Cumprir as leis e os atos normativos vigentes ou que entrarem em vigor  

durante o prazo de PERMISSÃO que disciplinarem a operação do serviço de 
transporte coletivo urbano, bem como todas as disposições contratuais e as ordens  
emanadas pelo Poder PERMITENTE; 
 
XLVIII - Encaminhar mensalmente a Secretaria Municipal de Administração relatório das 
informações contendo os seguintes dados: 
 

a) Número de viagens realizadas e de passageiros transportados, por hora, dia e 
mês, em cada linha integrante do sistema de ônibus; 
 
b) Os demonstrativos atinentes à quantidade de passageiros transportados 
deverão discriminar o total das gratuidades e descontos concedidos por lei 
municipal; 

 
c) O número de passageiros pagantes usuários e não usuários do vale transporte; 

 
d) Garantir o funcionamento e registro do tacógrafo; 

 
e) Manter em perfeitas condições o veículo, como pintura, funilaria, condições 
de fabricação e aspecto visual; 

 
f) Receber por valor da passagem por meio de qualquer pagamento, sendo por  
cartão, espécie, vale transporte e contrato continuo de empresa (desde que não  
comprometa o transporte dos munícipes); 

 
XLIX - Relatório mensal descrito no item XLVIII deve ser publicado na página eletrônica 
da Prefeitura Municipal; 
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L - Encaminhar, trimestralmente à Secretaria Municipal de Administração planilha de 
custos dos serviços de transporte coletivo de passageiros por van e micro-ônibus, 
para efeito de definição dos valores tarifários e respectivo reajuste, quando pertinete. 
 

LI - As contratadas se obrigam a manter, durante todo o prazo de vigência da 
PERMISSÃO, veículos em número necessário e suficiente para atender a prestação do 
serviço em sua totalidade, uma vez que se trata de serviço essencial que não pode ser 
interrompido, responsabilizando se pelas adaptações necessárias à composição da 
frota conforme legislação em vigor. 

 
LII - A contratada deverá manter no Município de Piúma/ES durante a vigência da 
PERMISSÃO instalações destinadas à administração,veículo emplacado na cidade e 
execução específica do objeto do presente contrato. 
 
LIII - Os veículos serão adesivados de forma padrão com layout elaborado pela 
administração municipal, com o custo de responsabilidade da contratada, e quando 
necessário a mesma deverá utilizar o envelopamento dos veículos; 
 
LIV - Realizar a troca do veículo quando exceder o prazo de vigência de 08 (oito) anos 
de fabricação, mantendo o período atualizado; 
 

LV - Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos Usuários  dos 
serviço, por meio de linha telefônica, de modo a garantir com agilidade e eficiência 
informações, reclamações e elogios relacionado à prestação do serviço. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE 
 

4.1. São obrigações do PERMITENTE, além das já previstas no presente Termo de 
Referência: 
 
I - Regulamentar o serviço de transporte de passageiros por vans e micro-ônibus 
 
II - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
 

III - Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a PERMISSÃO, nos 
casos e nas condições previstas no presente TR, bem como, na legislação vigente; 
 
IV - Organizar, programar, controlar e fiscalizar o serviço prestado pelas 

empresas PERMISSIONÁRIAs; 
 

V - Estabelecer a tarifa por Decreto Municipal; 
 

VI - Autorizar reajustes e proceder à revisão das tarifas consoante legislação 
municipal  vigente e demais legislações aplicáveis. 
 

VII - Aprovar a publicidade em vans e micro-ônibus, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, tudo em observância à legislação municipal vigente; 
 

VIII - Definir a vida útil e padronizar as características dos veículos da frota da 
PERMISSIONÁRIA; 
 

IX - Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares do serviço para 
melhor adequação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico financeiro 
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do contrato. 
 

X - Ratear o valor total de vale transporte urbano do município, com todas as 
empresas que manterem o funcionamento do transporte público municipal, 

garantindo assim o transporte do servidor no município e funcionamento do 
transporte municipal. 
 
XI  - Disponibilizar Central de Atendimento aos usuários dos serviços de transporte 
coletivo municipal para que solicitem informações, registrem reclamações, sugestões 

e elogios referentes às prestação do serviço. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DOS PRAZOS 
 

5.1. O presente contrato obedecerá ao disposto no Edital, bem como os dispositivos 
da legislação vigente. 
 

5.2. O prazo de vigência do contrato de permissão será até 31 de dezembro de 

2023, será até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a Lei nº 2.451 de 
20 de dezembro de 2021, podendo, em caso de nova autorização legislativa, ser 
prorrogado. 
 

5.3.  Antecedendo a assinatura do Termo de Permissão, a empresa promoverá a 
obtenção das respectivas licenças para o serviço de transporte de passageiros junto 
à este Município. 
 

5.4. Será necessária apresentação, anterior a assinatura do contrato, de ART e laudo 
expedido no ano de 2022 por um engenheiro mecânico atestando aptidão do veículo à 
prestação de  serviços indicada neste termo. 
 

5.5. A manifestação da intenção de findar a Permissão deverá ser feita por escrito 

à Secretaria de Administração ou órgão equivalente, por protocolo, com antecedência 
de 90 (noventa) dias. 
 

5.6. O Poder Permitente emitirá resposta a manifestação da permissionária da 

intenção descontinuidade, em até 60 (sessenta) dias antes a contar do recebimento do 
protocolo de manifestação de desistência da Permissionária.  
 

5.7. A Administração Pública poderá, a qualquer tempo, rescindir o Contrato de 

Permissão devendo, no entanto, informar à Permissionária com antecência mínima de 60 
(sessenta) dias. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA  
 

6.1. Será permi ti da  a expl oração publ i ci tári a dos veí culos desde que  

aprovada pel o Permitente e  tenha  obse rvado os  cri téri os  estabel ec i dos  pel a  
Prefei tura  Muni c i pal ,  com vi stas a favorecer  a  modi c i dade das ta ri fas.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA -  DOS PRAZOS  

 
7.1 . As vencedoras deverão iniciar a prestação do serviço no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias da assinatura do contrato, data em que receberá a Ordem de Início das 

atividades, com a apresentação dos documentos em anexos. 
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7.2. O prazo de vigência do contrato de permissão será até 31 de dezembro de 2023,  
será até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a Lei nº 2.451 de 20 de 
dezembro de 2021, podendo, em caso de nova autorização legislativa, ser 
prorrogado. 
 
7.3. Antecedendo a assinatura do Termo de Permissão, a empresa promoverá a 
obtenção das respectivas licenças para o serviço de transporte de passageiros junto 
à este Município. 
 

7.4. Será necessária apresentação, anterior a assinatura do contrato, do Laudo de Vistoria 
expedido no ano de 2022 por empresa credenciada junto ao DETRAN-ES atestando 
aptidão do veículo à prestação de  serviços indicada neste termo. 
 

7.5. A manifestação da intenção de findar a Permissão deverá ser feita por escrito à  
Secretaria de Administração ou órgão equivalente, por protocolo, com antecedência de 
90 (noventa) dias. 

 

7.6. O Poder Permitente emitirá resposta a manifestação da permissionária da intenção 
descontinuidade, em até 60 (sessenta) dias antes a contar do recebimento do protocolo 
de manifestação de desistência da Permissionária. 
 

7.7 . A Admini stração  Públ i ca poderá , a qualque r tempo, resc i ndi r o  
Con tra to  de Permi ssão devendo,  no en tanto, i nfo rmar à  Permi ss i onári a  
com antecênci a mínima de 60 (sessen ta)  di as.  
 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DA TARIFA: 
 

8.1. Fica assegurado o reajuste da tarifa anualmente, mediante decreto do Poder  
Executivo, quando se verificar aumento na respectiva despesa orçada, levando-se em 
conta: 

 
I - Os custos de operação e manutenção dos serviços; 
II - Depreciação dos veículos; 
III - O custo de vida. 

 
8.2 . As empresas pe rmi ss i onári as deve rão, sempre que pre tender  
apresentar pedido de reajuste tari fári o, apresen tar a  pl ani l ha de  
composi ção de custos, v i sando a recomposi ção dos preços e  
manutenção dos l ucros i nc i almente  previ stos ao ass i nar o  con trato de  
Permi ssão.  

 
CLÁUSULA NONA - DAS ISENÇÕES: 
 

9.1. A gratuidade fica assegurada às pessoas idosas nas linhas urbanas de 
modalidade comum. Para fins de permissão do benefício de gratuidade de tarifas,  
considera-se: pessoas idosas são as maiores de 60 (sessenta) anos, ficando 
assegurado à gratuidade no transporte público municipal coletivo, conforme o § 3° 

do art. 39 da Lei Federal nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do  Idoso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS E DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DA 

PERMISSIONÁRIA: 
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10.1. Incumbe exclusivamente à Permissionária todos os custos e despesas 
decorrentes da operação do serviço, devendo manter no Município de Piúma/ES, 
durante a vigência do contrato, estabelecimento dedicado à prestação do serviço 
público de que trata o presente TR, com todas as instalações necessárias à respectiva 

operação, nele mantendo toda escrituração vinculada à execução do contrato de 
permissão e da operação do serviço, seja ela contábil, fiscal, trabalhista e  
previdenciária, com os documentos comprobatórios e de suporte à permanente 
disposição do órgão responsável do Poder Permitente complementados por cópias da 
documentação societária e de outros documentos que forem necessários ou úteis para  

embasar a documentação antes referida. 
 

10.2. Rege-se pela legislação trabalhista vigente, aplicável às empresas privadas, a  
relação entre a Permissionária e seu pessoal contratado, não estabelecendo entre  

estes e o Município de Piúma/ES qualquer relação trabalhista, por força do parágrafo 
único, do artigo 31, da Lei Federal n° 8987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA OPERAÇÃO: 

 
11.1. Por tratar-se de serviço público essencial, a partir da data da assinatura do 
contrato, a prestação do serviço fica transferida à Permissionária, nas condições e 
termos definidos neste TR, não podendo ocorrer descontinuidade, sob pena de 

revogação unilateral de Permissão. 
 

11.2. As características da frota de veículos para a implantação da operação deverão 
corresponder à indicada no presente TR. 
 
11.3. As contratadas deverão apresentar a relação dos veículos, com as respectivas  
informações de tipo, modelo, placas, número e ano de fabricação de chassis e ano 
de  fabricação do motor, observando: 
 

I - Quando os veículos forem de propriedade da Permissionária, deverá juntar 
cópia autenticada dos respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de 
Veículo – CRLV; 
 

II - Quando os veículos não forem de sua propriedade, a permissionária deverá 

juntar cópia autenticada dos CRLV’s que comprovem a propriedade, bem como 
o(s) instrumento(s) legal(is) que demonstre(m) a que título obteve a posse dos 
veículos, com firma reconhecida em competente Cartório de Notas. 
 

III - As contratadas deverão garantir veículos para ser usado como reserva nos 

casos  de falha mecânica e humana, com as mesmas características e requisitos 
dos utilizados nos serviços da permissão, através de qualquer forma (empréstimo, 

seguro, propriedade). 
 
IV - Os veículos deverão ter os selos de liberação válido para transporte público 
do município de Piúma/ES, fixado nas laterais do veículo próximo a porta de 

acesso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA: 
 

12.1. Este item estabelece padrões técnicos mínimos a serem observados nos veículos  
que serão utilizados na execução dos serviços públicos de transporte coletivo, 
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conforme requisitos abaixo: 
 

I - Os veículos deverão satisfazer as exigências e normas do Código Nacional de 
Trânsito, seus regulamentos. 
 
II - Os chassis deverão ser de construção robusta e apropriados para cada tipo, 
peso e dimensões das carrocerias a que se destinarem e deverão ser providos de 
motores com potência adequada, devendo estar de acordo com a Resolução 
445/2013 alterada pela Resolução 754/2018 do CONTRAN. 
 
III - As estruturas da carroceria e do chassi-plataforma devem estar de acordo 
com a Resolução 445/2013 alterada pela Resolução 754/2018 do CONTRAN. 

 
12.2. Os projetos de carroceria e chassi-plataforma devem estar integrados no que 
diz respeito à força que atuarão no conjunto e, portanto, as estruturas devem ser 
dimensionadas para suportar as seguintes cargas solicitadas: 

 

I - Solicitações advindas de operação, considerando os respectivos graus de 
interferência existentes no perfil viário, tais como lombada, valetas, curvas 
críticas, aclives acentuados e concordâncias entre vias.  
 

II - Uma carga estática equivalente ao peso bruto total veículo, uniformemente 
distribuída sobre o teto, sem que ocorra deformação estrutural permanente.  
 
III - Para veículos movidos a partir de outras fontes energéticas que não a óleo 

diesel, a estrutura deve estar dimensionada para suportar a carga adicional 
devida à instalação dos dispositivos e sistemas de armazenagem.  

 
12.3. Os elementos de direção e controle do veículo deverão estar colocados e  
dispostos de modo a permitir ao motorista seu manejo com facilidade, segurança e  

conforto; 
 

12.4. Somente poderão ser utilizados chassis com motor dianteiro; 
 

12.3. Deverá existir isolamento adequando entre o motor e o local destinado aos 
passageiros e motorista, a fim de evitar a esses o incomodo do ruído, calor e 
emanações. 

 

12.5. Todos os veículos deverão apresentar internamente, em local bem visível, 
determinado pelo órgão competente do Município: 
 

I - Tabuleta ou letreiro que indique, em caracteres bem legíveis, o preço da 

passagem; 
 

II - Quadro contendo as licenças do Município; 
 

III - Número de ordem do veículo sua lotação e outras inscrições que forem 

determinadas. 
 

12.6. Externamente os veículos terão: 
 

I - Um mesmo padrão com cor, designer e logomarca únicos, sejam eles vans ou 
micro-ônibus com modelo e cor solicitado pela administração municipal, podendo 
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a cor ser proveniente de plotagem; 
 
II - Na parte dianteira e superior um letreiro em Led indicadora da linha com seu 
número e designação, dotada de iluminação à noite, e de dimensões adequadas 

à sua categoria; 
 
III - Outras inscrições que forem determinadas pelo órgão competente da 
Prefeitura Municipal; 
 

IV - Os letreiros indicadores de linha e as inscrições externas deverão ser legíveis 
a uma distância de 30 (trinta) metros. 

 
12.7. Os veículos deverão ser iluminados internamente à noite com intensidade 

uniforme, observada a legislação em vigor. 
 

12.8. Todos os veículos deverão trazer um extintor de capacidade proporcional à 
categoria do veículo. 
 

12.9. Conforme Portaria nº 85 de 17 de outubro de 1996, publicada no Diário Oficial 
da União do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis- IBAMA, a Permissionária deverá obedecer e respeitar os limites de 

emissão de fumaça preta, estabelecidos no seu artigo 4º, sendo que o veículo em 
movimento não pode ultrapassar o limite de mais de cinco segundos consecutivos à 
emissão desta fumaça. 
 

12.10. Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a legislação 
específica e deverão ter a idade não superior a 8 (oito) anos no período decorrente da 
permissão, contados a partir do ano de fabricação mencionado no certificado de  
propriedade. 
 

12.10.1. A comprovação da idade do veículo se fará mediante a apresentação 
obrigatória do certificado de propriedade do veículo emitido pelo órgão competente, 
acompanhado, em caso de dúvida e a critério do poder Permitente: 

 

a) Plaquetas de identificação originais, afixadas nos equipamentos pelos 
respectivos fabricantes; 
b) Nota fiscal da encarroçadora e/ou do fabricante do chassi. 

 
12.11. Os veículos deverão ser dotados de equipamentos que garantam ao usuário 
confiabilidade, segurança, conforto, mobilidade, acessibilidade, além da proteção 
ambiental; 

 
12.12. Cumprir, além dos requisitos já mencionados, as determinações das legislações 
vigentes emanadas dos seguintes instrumentos e órgãos normativos: CTB – Código de 
Trânsito Brasileiro, CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONMETRO – 
Conselho Nacional de Metrologia, CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e 
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 

 
12.13. SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS DAS VANS: 

 
12.13.1. Cinto de segurança para o motorista e passageiros; 

 
12.13.2. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel; 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

 
12.13.3. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 

 
12.13.4. Solicitador de parada através de tirantes instalados nas laterais e parte central 

do  teto; 
 

12.13.5. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos à porta de 
desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 

 

12.13.6. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e assentos 
estofados em tecido sintético; 

 
12.13.7. Transmissão mecânica ou automática; 

 
12.13.8. Apólice de seguro de responsabilidade civil. 
 
12.14. SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS DOS MICRO-ÔNIBUS: 

 
12.14.1. Cinto de segurança para o motorista e passageiros; 

 
12.14.2. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel, exceto aquelas dos veículos  

equipados com ar-condicionado que poderão ser fixas, sendo que neste caso será 
obrigatório o uso de ventilação forçada; 

 
12.14.3. Degraus de escala iluminados; 

 
12.14.4. Revestimento do piso com sistema antiderrapante; 

 
12.14.5. Solicitador de parada através de tirantes instalados no teto e botoeiras fixadas 
em balaústres verticais ou nas suas colunas das janelas verticais ou nas colunas das 
janelas, a uma altura de 1,20 m a 1,50 m do piso; 

 
12.14.6. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos à porta de 
desembarque e no painel de instrumentos dos veículos; 

 
12.14.7. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e assentos 
estofados em tecido sintético, dispostos em duas fileiras de bancos duplos, com pega- 
mãos na parte Superior do encosto; 

 
12.14.9. Transmissão mecânica ou automática; 

 
12.14.10. No mínimo 02 janelas de saída de emergência, sendo uma para cada lado; 

 
12.14.11. No mínimo 10% assentos reservados e identificados para usuários com 
condições especiais. 

 
12.14.12. Nos veículos deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível 
para o embarque e o desembarque com ou sem auxílio de dispositivo para transposição 
de fronteira, de acordo com 6.1 da ABNT NBR 14022:2011, sendo que para acesso em 
nível o vão livre mínimo para passagem deve ter 950 mm na largura, sendo que a altura 
mínima é de 1700 mm, conforme itens 23.1.1 e 23.2.1 da ABNT NBR 15570:2011; 

 
12.14.13. Apólice de seguro de responsabilidade civil. 
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12.15. SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA VANS E MICRO-ÔNIBUS: 

 
12.15.1. O veículo deverá possuir um sistema de ventilação e exaustão que garanta 

trocas de  ar com portas e janelas fechadas. O sistema ainda não deverá permitir a 
entrada de água de chuva; 

 
12.15.2. O veículo poderá ser equipado com aparelho de ar condicionado. A distribuição 
interna de ar deverá ser homogênea por todo o veículo, tomando-se, no entanto, o 

cuidado de não dirigir jatos que poderiam causar desconforto sobre os ocupantes. 
 
12.16. ASPECTO VISUAL DAS VANS E MICRO-ÔNIBUS: 

 

12.16.1. O pára-brisa deverá ser de vidro laminado, amplo, preferencialmente colado 
à estrutura; 

 
12.16.2. O indicador de destino deverá ser do tipo eletrônico, programável, 

preferencialmente refletivo, dotado de iluminação, com altura mínima de 0,20 m; 
 

12.16.3. Na dianteira do ônibus deverá ser indicado o destino da linha ou os principais 
pontos do trajeto e mensagens variáveis, ocupando, assim, toda a caixa de vista; 

 
12.16.4. Deverá ser instalado alarme de ré de modo a identificar de maneira clara 
a manobra que o veículo irá executar; 

 

12.16.5. Os veículos devem ser envelopados conforme determinação da administração 
para  finalidade de uniformidade da modalidade. 
 
12.17. AS NORMAS BÁSICAS PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO MUNICIPAL COLETIVO (VANS E MICRO-ÔNIBUS) SÃO AS SEGUINTES: 

 
12.17.1. A fiscalização será exercida pela Prefeitura; 

 
12.17.2. A Prefeitura poderá, de acordo com a necessidade e interesse público 

devidamente justificados, fazer alterações nas linhas dos serviços de transporte 
público coletivo municipal, devendo qualquer remanejamento de permissionária ser 
realizado com critério; 

 

12.17.3. As linhas poderão ter seu controle de viagens e horários realizados nos 
pontos inicial e final ao longo do itinerário; 

 
12.17.4. A Permissionária observará as determinações contidas na Lei Municipal nº 

2.104/2015, no que se refere à identificação das linhas e os itinerários; 
 

12.17.5. O motorista preencherá, a cada viagem, o Relatório de Transporte Público 
Coletivo Municipal – RTPCM, podendo ser utilizado aplicativo para a elaboração do 
mesmo; 

 
12.17.6. Não será permitido conduzir pessoas em pé ou sentadas no motor dos 
veículos dos  micro-ônibus ou nas vans; 

 
12.17.7. Poderão ser credenciados dois condutores por veículo; 
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12.17.8. O motorista só poderá operar no veículo em que estiverem credenciados; 
 
12.17.9.Os motoristas, caso não sejam proprietários dos veículos, deverão ter suas 
carteiras de trabalho assinadas; 

 
12.17.10. Não será permitido o embarque de passageiros portando volumes de 
dimensões que incomodem os demais; 
 
12.17.11. Os veículos deverão realizar embarque e desembarque de passageiros 

nos pontos estabelecidos como paradas do sistema de transporte coletivo municipal, 
conforme estabelecido pelo Poder Executivo; 

 
12.17.12. Conforme disposição da Lei Municipal nº 2.003/2014, fica assegurado aos 

usuários com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de embarque e 
desembarque entre as paradas obrigatórias, desde que respeitados os itinerários da 
linha e determinações do CTB; 

 

12.17.13. Nos termos da Lei Municipal nº 2.151/2016, todos os dias, nos horários 
das 00h e 06h, fica assegurado ao usuário do transporte coletivo municipal o direito 
de embarcar e desembarcar fora do ponto sinalizado, salvo às exceções trazidas 
pela legislação de trânsito ou sinalização local; 
 
12.17.14. Deverão os habilitados operar em programações extras, jogos ou outros 
eventos de interesse público e rotas turísticas, se acionados pela Administração 
através de ordem de serviço; 
 
12.17.15. À permissionária não será permitida operar em outra linha a não ser 
aquelas em que esteja autorizada; 
 
12.17.16O veículo cadastrado no TPCM não poderá ser usado para outro tipo de 
serviço, tais como turismo, escolar ou fretamento; 
 
12.17.17. É obrigatório o uso de uniforme padronizado, sendo o mesmo de 
responsabilidade da permissionária; com calça comprida, sapato fechado, camisa de  

gola polo branca lisa e crachá de identificação; 
 
12.17.18. Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos 
Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica, de modo a garantir com agilidade 

e eficiência informações, reclamações e elogios relacionado à prestação do serviço.  
 
12.18. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS: 
 

12.18.1. Para substituição de veículos, os contratados deverão fazer solicitação por escrito 
endereçada ao Secretário Municipal de Administração, indicando o veículo a ser 
substituído (identificação completa) e as características do veículo substituto 
(identificação completa), bem como, as razões da respectiva substituição devendo tais 
razões vir instruídas com o respectivo rol de documentos comprobatórios. 
 
12.18.2. É de competência privativa do Chefe do Poder Executivo deferir ou não conforme 
oportunidade e conveniência com vistas ao atendimento do interesse público em prazo  
máximo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir da data de protocolo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INTERVENÇÃO: 
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13.1. O Poder de credenciar, explorar e intervir nas rotas com o fim de assegurar a  
adequação na prestação do serviço, bem como, o fiel cumprimento das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

 
13.2. 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. 

 

13.3. Declarada e decretada a intervenção, o Poder Permitente deverá, no prazo de  
trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla  
defesa. 

 
13.4. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e  
regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente  
devolvido à permissionária. 

 
13.5. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de cento e oitenta 
dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. 

 

13.6. Cessada a intervenção, se não for extinta a permissão, a administração do serviço 
será devolvida à Permissionária, precedida de prestação de contas pelo interventor que 
responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO: 
 
14.1. Extingue-se a permissão por: 

 

14.1.1. Término do termo; 
 
14.1.2. Encampação ou resgate; 

 

14.1.3. Revogação; 
 

14.1.4. Anulação; 
 

14.1.5. Extinção, dissolução ou falência da empresa permissionária. 
 

14.1.6. 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 concessionário. 
 

14.1.7. A reversão ao término do prazo aventado será feita sem indenização. 
 

14.1.8. Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pelo poder público 

competente, procedendo-se oportunamente aos levantamentos, avaliações e 
liquidações necessárias; 

 
14.1.9. 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. 
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14.1.10. 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. 
 

14.1.11. A inexecução total ou parcial do termo de permissão acarretará a aplicação de  
sanções ou a revogação unilateral da permissão a critério do poder permitente, 
respeitadas as disposições deste artigo e as normas celebradas entre as partes. 

 
14.1.12. A revogação unilateral da permissão poderá ser declarada pela Prefeitura 
Municipal de Piúma/ES quando: 

 

I - O serviço estiver sendo prestado em desacordo com as cláusulas contratuais, 
bem como, ao edital e seus anexos da concorrência; 
 
II – As contratadas perderem as condições econômicas, técnicas ou operacionais 

para manter a adequada prestação do serviço permitido; 
 

III - As contratadas descumprirem dispositivos legais ou regulamentares 
concernentes à permissão; 
 
IV - As contratadas, sem justa causa, paralisarem 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; 
 
V - As contratadas transferirem seu controle acionário sem anuência da 
Prefeitura Municipal de Piúma/ES; 
 
VI - Desviar os veículos de sua frota para transportes alheios as atividades 

compreendidas nas cláusulas contratuais, bem como, nos anexos do edital de 
Chamada Pública; 
 
VII - Ser decretada a falência da permissionária ou a dissolução da firma. A 

declaração da revogação unilateral da permissão deverá ser precedida da 
verificação da inadimplência da permissionária. 

 
14.1.13. O termo de permissão também poderá ser suspenso por iniciativa da empresa, 

no caso de descumprimento de normas legais por parte da Prefeitura Municipal de  
Piúma/ES, mediante ação especialmente intentada para este fim após decisão do Poder 
Judiciário. 

 

14.1.14. A revogação será precedida de justificação que indique a conveniência do ato,  
devendo o instrumento conter regras detalhadas sobre a composição patrimonial  
decorrente da antecipação do término da permissão, se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 

15.1 - Compete ao titular das Secretarias Municipais de Administração  a fiscalização do 
presente termo, no que será auxiliado por todos os demais secretários. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 
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16.1. A infringência do presente Contrato, com fundamento na Lei Municipal nº 
1.515/2009 sujeitará o infrator à penalidade de multa, sem prejuízo de outras  
regularmente estabelecidas, conforme processo administrativo a ser instaurado para 
aplicação da penalidade. 
 
16.2. O pagamento de multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais 
ou regulamentares que a tiverem determinado. 
 
16.3. A autuação repetida por mesmo infrator e com base no descumprimento da 

mesma obrigação caracteriza a reincidência da infração. 
 
16.4. Em caso de reincidência, recebido a terceira advertência, posteriormente a  
segunda notificação ocorrerá a perda da licença de operação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Piúma/ES, para dirimir quaisquer dúvidas  

referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial 
que seja. 
 
17.2. Por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 

instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e  
forma para um só efeito. 
 

Piúma/ES,. ....................de ..................................... de 2022. 
 

Nome 
Prefeito Municipal de Piúma/ES 

 
 

Nome 
Representante Legal da Contratada 

 
Testemunhas: 

  CPF    
  CPF   
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Anexo IV 

 
FICHA CADASTRAL (DADOS DA PESSOA JURÍDICA) 

 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

NÚMERO: COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CEP: 

MUNICÍPIO: UF: 

TELEFONES: 

E-MAIL: 

TITULAR: 

CPF/CNPJ: 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 

 

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 pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que naõ emprega menor de 

dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: (_____) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 

de aprendiz. (assinalar com X caso possua menor na condição de aprendiz). 

 

Piúma/ES,__________de____________________________ de 2022. 

 
 

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

Razão Social 
Assinatura do Representante Legal 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO VI  

Linhas, Roteiros e Itinerários 
 

(Conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 2.415/2022) 
 

Itinerários por van ou micro-ônibus  (segunda a sábado e domingo*) 
 

HORÁRIO ITINERÁRIOS km 

--- LINHA 010 --- 

06:00 Aparecidinha (Via Céu Azul) X Monte Agha  

07:00 Monte Agha X Aparecidinha ((Via Céu Azul)  

08:00 Aparecidinha (Via Céu Azul) X Monte Agha  

09:00 Monte Agha X Aparecidinha ((Via Céu Azul)  

10:00 Aparecidinha (Via Céu Azul) X Monte Agha  

11:00 Monte Agha X Aparecidinha ((Via Céu Azul)  

12:00 Aparecidinha (Via Céu Azul) X Monte Agha  

13:00 Monte Agha X Aparecidinha ((Via Céu Azul)  

17:00 Aparecidinha (Via Céu Azul) X Monte Agha  

18:00 Monte Agha X Aparecidinha ((Via Céu Azul)  

19:00 Aparecidinha (Via Céu Azul) X Monte Agha  

20:00 Monte Agha X Aparecidinha ((Via Céu Azul)  

21:00 Aparecidinha (Via Céu Azul) X Monte Agha  

22:00 Monte Agha X Aparecidinha ((Via Céu Azul)  

Total de KM da linha com todos os horários realizados  

 

 

HORÁRIO ITINERÁRIOS km 

--- LINHA 020 --- 

06:15 Piuminas X Rodoviária  

07:15 Rodoviária X Piuminas  

08:15 Piuminas X Rodoviária  

09:15 Rodoviária X Piuminas  

10:15 Piuminas X Rodoviária  

11:15 Rodoviária X Piuminas  

12:15 Piuminas X Rodoviária  

13:15 Rodoviária X Piuminas  

17:15 Piuminas X Rodoviária  

18:15 Rodoviária X Piuminas  

19:15 Piuminas X Rodoviária  

20:15 Rodoviária X Piuminas  

21:15 Piuminas X Rodoviária  

22:15 Rodoviária X Piuminas  

Total de KM da linha com todos os horários realizados  
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HORÁRIO ITINERÁRIOS km 

--- LINHA 030 --- 

06:30 Ponte de Itaputanga X Santa Rita  

07:30 Santa Rita X Ponte de Itaputanga  

08:30 Ponte de Itaputanga X Santa Rita  

09:30 Santa Rita X Ponte de Itaputanga  

10:30 Ponte de Itaputanga X Santa Rita  

11:30 Santa Rita X Ponte de Itaputanga  

12:30 Ponte de Itaputanga X Santa Rita  

13:30 Santa Rita X Ponte de Itaputanga  

17:30 Ponte de Itaputanga X Santa Rita  

18:30 Santa Rita X Ponte de Itaputanga  

19:30 Ponte de Itaputanga X Santa Rita  

20:30 Santa Rita X Ponte de Itaputanga  

21:30 Ponte de Itaputanga X Santa Rita  

22:30 Santa Rita X Ponte de Itaputanga  

Total de KM da linha com todos os horários realizados  
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LINHAS 
 

LINHAS IDA VOLTA 

Linha 010 
 

APARECIDINHA (VIA 

CÉU AZUL) X MONTE 
AGHÁ 
-------- 

MONTE AGHÁ X 
APARECIDINHA (VIA 

CÉU AZUL) 

APARECINHA X BAIRRO 

DA PENHA X CÉU AZUL X 
LAGO AZUL X NITERÓI X 
RODOVIÁRIA X ENTRADA 

BAIRRO SCHERRER 

(RETORNA) X PONTE X 
CENTRO X BEIRA RIO X 
SEDE DA PREFEITURA X 
BEIRA RIO X PONTE DO 
ITAPUTANGA X PRAIA 

MARIA NENÉM 
(ENTRANDO NA RUA DO 

COND. VILLAGE) 

PRAIA MARIA NENÉM 
(PRÓX. COND. VILLAGE) X 
PONTE DO ITAPUTANGA X 

BEIRA RIO X SEDE DA 

PREFEITURA X BEIRA RIO 
X CENTRO X PONTE X 

ENTRADA BAIRRO 
SCHERRER X RODOVIÁRIA 
X NITERÓI X LAGO AZUL X 
CÉU AZUL X BAIRRO DA 
PENHA X APARECIDINHA 

Linha 020 
 

PIUMINAS X 
RODOVIÁRIA 

-------- 
PIUMINAS X 
RODOVIÁRIA 

RODOVIÁRIA X 

PIUMINAS 

PIUMINAS X BEIRA RIO X 

SEDE DA PREFEITURA X 
BEIRA RIO X PONTE DE 

ITAPUTANGA X POSTO DE 
SAÚDE DO BAIRRO 

MONTE AGHA X PRAIA 
MARIA NENÉM 

(ENTRANDO COND. 
VILLAGE) X PONTE DO 

ITAPUTANGA X BEIRA 
MAR X HOSPITAL X 

CENTRO X RODOVIÁRIA 

RODOVIÁRIA X HOSPITAL 
X CENTRO X BEIRA MAR X 
SEDE DA PREFEITURA X 
BEIRA MAR X PONTE DE 
ITAPUTANGA X PRAIA 

MARIA NENÉM (SAINDO 
NO COND. VILLAGE) X 
POSTO DE SAÚDE DO 

BAIRRO MONTE AGHA X 

PONTE DO ITAPUTANGA X 
BEIRA RIO X PIUMINAS 

Linha 030 
 

SANTA RITA X PONTE 
DO ITAPUTANGA 

-------- 
PONTE DO 

ITAPUTANGA X SANTA 
RITA 

 

SANTA RITA X TREVO DE 
IRIRI X SUBIDA NO 

RADAR DO PORTINHO X 
ESCOLA DO PORTINHO X 
QUADRA DO PORTINHO X 
RODOVIÁRIA X SCHERRER 

(ESCOLA) X PONTE X 
CENTRO X BEIRA RIO X 
SEDE DA PREFEITURA X 

BEIRA RIO X ITAPUTANGA 

(ESCOLA) X PONTE DO 
ITAPUTANGA 

PONTE DO ITAPUTANGA X 
ITAPUTANGA (ESCOLA) X 

BEIRA RIO X SEDE DA 
PREFEITURA X BEIRA RIO 

X CENTRO X PONTE X 
SCHERRER (ESCOLA) X 

RODOVIÁRIA X QUADRA 
DO PORTINHO X ESCOLA 
DO PORTINHO X SUBIDA 
DO RADAR DO PORTINHO 

X TREVO DE IRIRI X 
SANTA RITA 
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	5.7.2. Na parte dianteira e superior um letreiro em Led indicadora da linha com seu número e designação, dotada de iluminação à noite, e de dimensões adequadas à sua categoria;
	5.7.3. Outras inscrições que forem determinadas pelo órgão competente da Prefeitura Municipal;
	5.7.4. Os letreiros indicadores de linha e as inscrições externas deverão ser legíveis a uma distância de 30 (trinta) metros.
	5.8. Os veículos deverão ser iluminados internamente à noite com intensidade uniforme, observada a legislação em vigor.
	5.9. Todos os veículos deverão trazer um extintor de capacidade proporcional à categoria do veículo.
	5.10. Conforme Portaria nº 85 de 17 de outubro de 1996, publicada no Diário Oficial da União do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, a Permissionária deverá obedecer e respeitar os limites de emissão de fuma...
	5.11. Os veículos deverão estar obrigatoriamente dentro do que prevê a legislação específica e deverão ter a idade não superior a 8 (oito) anos no período decorrente da  permissão, contados a partir do ano de fabricação mencionado no certificado de pr...
	5.11.1. A comprovação da idade do veículo se fará mediante a apresentação obrigatória do certificado de propriedade do veículo emitido pelo órgão competente, acompanhado, em caso de dúvida e a critério do poder Permitente:
	a) plaquetas de identificação originais, afixadas nos equipamentos pelos respectivos fabricantes;
	b) nota fiscal da encarroçadora e/ou do fabricante do chassi.
	5.14.1. Cinto de segurança para o motorista e passageiros;
	5.14.2. Janelas dotadas com no mínimo uma parte móvel;
	5.14.3. Revestimento do piso com sistema antiderrapante;
	5.14.4. Solicitador de parada através de tirantes instalados nas laterais e parte central do  teto;
	5.14.5. Indicadores luminosos da solicitação de parada próximos à porta de desembarque e no painel de instrumentos dos veículos;
	5.14.6. Bancos de passageiros acolchoados ou plástico moldado com encosto e assentos estofados em tecido sintético;
	5.14.7. Transmissão mecânica ou automática;
	5.14.8. Apólice de seguro de responsabilidade civil.
	5.18. AS NORMAS BÁSICAS PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL COLETIVO (VANS E MICRO-ÔNIBUS) SÃO AS SEGUINTES:
	5.18.1. A fiscalização será exercida pela Prefeitura;
	5.18.2. A Prefeitura poderá, de acordo com a necessidade e interesse público devidamente justificados, fazer alterações nas linhas dos serviços de transporte público coletivo municipal, devendo qualquer remanejamento de permissionária ser realizado co...
	5.18.3. As linhas poderão ter seu controle de viagens e horários realizados nos pontos inicial e final ao longo do itinerário;
	5.18.4. A Permissionária observará as determinações contidas na Lei Municipal nº 2.104/2015, no que se refere à identificação das linhas e os itinerários;
	5.18.5. O motorista preencherá, a cada viagem, o Relatório de Transporte Público Coletivo Municipal – RTPCM, podendo ser utilizado aplicativo para a elaboração do mesmo;
	5.18.6. Não será permitido conduzir pessoas em pé ou sentadas no motor dos veículos dos  micro-ônibus ou nas vans;
	5.18.7. Poderão ser credenciados dois condutores por veículo;
	5.18.8. O motorista só poderá operar no veículo em que estiverem credenciados;
	5.18.9. Os motoristas, caso não sejam proprietários dos veículos, deverão ter suas carteiras de trabalho assinadas;
	5.18.10. Não será permitido o embarque de passageiros portando volumes de dimensões que incomodem os demais;
	5.18.11. Os veículos deverão realizar embarque e desembarque de passageiros nos pontos estabelecidos como paradas do sistema de transporte coletivo municipal, conforme estabelecido pelo Poder Executivo;
	5.18.12. Conforme disposição da Lei Municipal nº 2.003/2014, fica assegurado aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de embarque e desembarque entre as paradas obrigatórias, desde que respeitados os itinerários da linha e determi...
	5.18.13. Nos termos da Lei Municipal nº 2.151/2016, todos os dias, nos horários das 00h e 06h, fica assegurado ao usuário do transporte coletivo municipal o direito de embarcar e desembarcar fora do ponto sinalizado, salvo às exceções trazidas pela le...
	5.18.14. Deverão os habilitados operar em programações extras, jogos ou outros eventos de interesse público e rotas turísticas, se acionados pela Administração através de ordem de serviço;
	5.18.15. À permissionária não será permitida operar em outra linha a não ser aquelas em que esteja autorizada;
	5.18.16. O veículo cadastrado no TPCM não poderá ser usado para outro tipo de serviço, tais como turismo, escolar ou fretamento;
	5.18.17. É obrigatório o uso de uniforme padronizado, sendo o mesmo de responsabilidade da permissionária; com calça comprida, sapato fechado, camisa de gola polo branca lisa e crachá de identificação;
	5.18.18. Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica (fixo ou celular), de modo a garantir com agilidade e eficiência informações, reclamações e elogios relacionado à prestação ...
	5.19. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS:
	6. DA DOCUMENTAÇÃO
	6.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em Envelopes  lacrados e identificados, com o mesmo CNPJ, relativos ao licitante que firmará contrato com o Município de Piúma/ES, por meio de cópia legível autenticada por cartó...
	6.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de e...
	6.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
	6.4. 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.
	6.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procurad...
	6.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado.
	6.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.
	6.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Piúma/ES mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.
	6.9. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho – CNDT.
	6.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal.
	6.11. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme Anexo V;
	6.12. Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos ...
	6.12.1. A licitante que estiver com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, se apresentar o plano de recuperação da empresa devidamente aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, poderá ser...
	6.14. Apresentação do credenciamento e declaração de aceitação dos preços/tarifa, constante do Anexo II.
	7.1. O CHAMAMENTO PÚBLICO será realizado em única etapa: Análise de documentação de habilitação e declaração da(s) vencedora(s).
	7.2. Indispensável a apresentação do modelo de credenciamento e declaração de de aceitação dos preços/tarifa, constante do Anexo II.
	7.3. Caso mais de uma pessoa física ou jurídica apresente intenção de assumir determinada linha, a seleção se dará com os seguintes critérios de prioridade:
	7.3.1. Veículo com data de fabricação mais recente (comprovado através de documento do veículo), sendo:
	7.3.2. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, possuirão o direito de preferência como critério de desempate;
	7.3.3. Veículo emplacado no Município de Piúma/ES (comprovado através de documento do veículo);
	7.3.4. Sorteio.
	8. DO PRAZO RECURSAL
	9. DA CONVOCAÇÃO
	10. DO CONTRATO DE PERMISSÃO
	11.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
	11.1. A pretensa permissão não gerará ônus ao erário, motivo pelo qual não é necessária a indicação de dotação orçamentária.
	12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	12.1. A participação no presente processo de CHAMAMENTO PÚBLICO implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como a observância dos preceitos e regulamentações em v...
	12.2. A Comissão Permanente de Licitação, na forma do disposto no parágrafo 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações, reserva-se o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a ...
	12.3. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos ao presente credenciamento.
	12.4. A habilitação/Credenciamento gera apenas a expectativa de direito à contratação.
	13. DOS ANEXOS
	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	2. DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE:
	3. DAS DEFINIÇÕES:
	5. DA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA:
	6. DOS CRITÉRIO DE DESEMPATE:
	7. DOS PRAZOS: TERMO INICIAL E FINAL:
	7.1. Será obrigatório a apresentação por parte da pessoa jurídica de comprovante anual de treinamentos para todos os motoristas, sendo eles:
	8. DOS SERVIÇOS:
	9. DAS RECEITAS:
	10. DO PREÇO MÁXIMO DA TARIFA A SER ACEITO PELO PODER PERMITENTE:
	11. DO REAJUSTE DA TARIFA:
	12. DAS ISENÇÕES:
	13. DAS DESPESAS E DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DA PERMISSIONÁRIA:
	14. DA OPERAÇÃO:
	15. DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA:
	15.17. AS NORMAS BÁSICAS PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL COLETIVO (VANS E MICRO-ÔNIBUS) SÃO AS SEGUINTES:
	15.17.1. A fiscalização será exercida pela Prefeitura;
	15.17.2. A Prefeitura poderá, de acordo com a necessidade e interesse público devidamente justificados, fazer alterações nas linhas dos serviços de transporte público coletivo municipal, devendo qualquer remanejamento de permissionária ser realizado c...
	15.17.3. As linhas poderão ter seu controle de viagens e horários realizados nos pontos inicial e final ao longo do itinerário;
	15.17.4. A Permissionária observará as determinações contidas na Lei Municipal nº 2.104/2015, no que se refere à identificação das linhas e os itinerários;
	15.17.5. O motorista preencherá, a cada viagem, o Relatório de Transporte Público Coletivo Municipal – RTPCM, podendo ser utilizado aplicativo para a elaboração do mesmo;
	15.17.6. Não será permitido conduzir pessoas em pé ou sentadas no motor dos veículos dos  micro-ônibus ou nas vans;
	15.17.7. Poderão ser credenciados dois condutores por veículo;
	15.17.8. O motorista só poderá operar no veículo em que estiverem credenciados;
	15.17.9. Os motoristas, caso não sejam proprietários dos veículos, deverão ter suas carteiras de trabalho assinadas;
	15.17.10. Não será permitido o embarque de passageiros portando volumes de dimensões que incomodem os demais;
	15.17.11. Os veículos deverão realizar embarque e desembarque de passageiros nos pontos estabelecidos como paradas do sistema de transporte coletivo municipal, conforme estabelecido pelo Poder Executivo;
	15.17.12. Conforme disposição da Lei Municipal nº 2.003/2014, fica assegurado aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de embarque e desembarque entre as paradas obrigatórias, desde que respeitados os itinerários da linha e determ...
	15.17.13. Nos termos da Lei Municipal nº 2.151/2016, todos os dias, nos horários das 00h e 06h, fica assegurado ao usuário do transporte coletivo municipal o direito de embarcar e desembarcar fora do ponto sinalizado, salvo às exceções trazidas pela l...
	15.17.14. Deverão os habilitados operar em programações extras, jogos ou outros eventos de interesse público e rotas turísticas, se acionados pela Administração através de ordem de serviço;
	15.17.15. À permissionária não será permitida operar em outra linha a não ser aquelas em que esteja autorizada;
	15.17.16. O veículo cadastrado no TPCM não poderá ser usado para outro tipo de serviço, tais como turismo, escolar ou fretamento;
	15.17.17. É obrigatório o uso de uniforme padronizado, sendo o mesmo de responsabilidade da permissionária; com calça comprida, sapato fechado, camisa de gola polo branca lisa e crachá de identificação;
	15.17.18. Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica, de modo a garantir com agilidade e eficiência informações, reclamações e elogios relacionado à prestação do serviço.
	15.18. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS:
	16. DAS PENALIDADES:
	17. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PERMITENTE:
	18. DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS:
	18.1.55. Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica, de modo a garantir com agilidade e eficiência informações, reclamações e elogios relacionado à prestação do serviço.
	19. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS:
	21. DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO:
	21.1. Extingue-se a permissão por:
	21.1.1. Término do termo;
	21.1.2. Encampação ou resgate;
	21.1.3. Revogação;
	21.1.4. Anulação;
	21.1.5. Extinção, dissolução ou falência da empresa permissionária.
	21.1.6. 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 concessionário.
	21.1.7. A reversão ao término do prazo aventado será feita sem indenização.
	21.1.8. Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pelo poder público competente, procedendo-se oportunamente aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias;
	21.1.9. 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.
	21.1.10. 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 respeitad...
	21.1.11. A inexecução total ou parcial do termo de permissão acarretará a aplicação de sanções ou a revogação unilateral da permissão a critério do poder permitente, respeitadas as disposições deste artigo e as normas celebradas entre as partes.
	21.1.12. A revogação unilateral da permissão poderá ser declarada pela Prefeitura Municipal de Piúma/ES quando:
	22. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
	22.1. O CHAMAMENTO PÚBLICO será realizado em única etapa: Análise de documentação e habilitação e declaração da(s) vencedora(s).
	22.2. Caso mais de uma pessoa jurídica apresente intenção de assumir  determinada linha, a seleção se dará com os seguintes critérios de prioridade:
	I - Veículo com data de fabricação mais recente (comprovado através de documento do veículo), sendo:
	II - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, possuirão o direito de preferência como critério de desempate;
	III - Veículo emplacado no Município de Piúma/ES (comprovado através de documento do veículo);
	IV - Sorteio.
	22.3. O mesmo interessado poderá participar da disputa para atuar nas 03 (três) linhas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 2.415/2022. Caso apresente envelopes (documentação) em quantidade excedente, deverá informar na sessão de abertura dos envel...
	ANEXO II
	MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE  ACEITAÇÃO DA TARIFA
	Comprometemo-nos a fornecer ao Município de Piúma/ES, quaisquer informações ou documentos solicitados.
	CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DA TARIFA:
	CLÁUSULA NONA - DAS ISENÇÕES:
	CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS E DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DA PERMISSIONÁRIA:
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA OPERAÇÃO:
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DA FROTA:
	12.17. AS NORMAS BÁSICAS PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL COLETIVO (VANS E MICRO-ÔNIBUS) SÃO AS SEGUINTES:
	12.17.1. A fiscalização será exercida pela Prefeitura;
	12.17.2. A Prefeitura poderá, de acordo com a necessidade e interesse público devidamente justificados, fazer alterações nas linhas dos serviços de transporte público coletivo municipal, devendo qualquer remanejamento de permissionária ser realizado c...
	12.17.3. As linhas poderão ter seu controle de viagens e horários realizados nos pontos inicial e final ao longo do itinerário;
	12.17.4. A Permissionária observará as determinações contidas na Lei Municipal nº 2.104/2015, no que se refere à identificação das linhas e os itinerários;
	12.17.5. O motorista preencherá, a cada viagem, o Relatório de Transporte Público Coletivo Municipal – RTPCM, podendo ser utilizado aplicativo para a elaboração do mesmo;
	12.17.6. Não será permitido conduzir pessoas em pé ou sentadas no motor dos veículos dos  micro-ônibus ou nas vans;
	12.17.7. Poderão ser credenciados dois condutores por veículo;
	12.17.8. O motorista só poderá operar no veículo em que estiverem credenciados;
	12.17.9.Os motoristas, caso não sejam proprietários dos veículos, deverão ter suas carteiras de trabalho assinadas;
	12.17.10. Não será permitido o embarque de passageiros portando volumes de dimensões que incomodem os demais;
	12.17.11. Os veículos deverão realizar embarque e desembarque de passageiros nos pontos estabelecidos como paradas do sistema de transporte coletivo municipal, conforme estabelecido pelo Poder Executivo;
	12.17.12. Conforme disposição da Lei Municipal nº 2.003/2014, fica assegurado aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de embarque e desembarque entre as paradas obrigatórias, desde que respeitados os itinerários da linha e determ...
	12.17.13. Nos termos da Lei Municipal nº 2.151/2016, todos os dias, nos horários das 00h e 06h, fica assegurado ao usuário do transporte coletivo municipal o direito de embarcar e desembarcar fora do ponto sinalizado, salvo às exceções trazidas pela l...
	12.17.14. Deverão os habilitados operar em programações extras, jogos ou outros eventos de interesse público e rotas turísticas, se acionados pela Administração através de ordem de serviço;
	12.17.15. À permissionária não será permitida operar em outra linha a não ser aquelas em que esteja autorizada;
	12.17.16O veículo cadastrado no TPCM não poderá ser usado para outro tipo de serviço, tais como turismo, escolar ou fretamento;
	12.17.17. É obrigatório o uso de uniforme padronizado, sendo o mesmo de responsabilidade da permissionária; com calça comprida, sapato fechado, camisa de gola polo branca lisa e crachá de identificação;
	12.17.18. Será obrigatório a disponibilização de Central de Atendimento aos Usuários  dos serviço, por meio de linha telefônica, de modo a garantir com agilidade e eficiência informações, reclamações e elogios relacionado à prestação do serviço.
	12.18. DA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS:
	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO:
	14.1. Extingue-se a permissão por:
	14.1.1. Término do termo;
	14.1.2. Encampação ou resgate;
	14.1.3. Revogação;
	14.1.4. Anulação;
	14.1.5. Extinção, dissolução ou falência da empresa permissionária.
	14.1.6. 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 concessionário.
	14.1.7. A reversão ao término do prazo aventado será feita sem indenização.
	14.1.8. Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pelo poder público competente, procedendo-se oportunamente aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias;
	14.1.9. 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.
	14.1.10. 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 respeitad...
	14.1.11. A inexecução total ou parcial do termo de permissão acarretará a aplicação de sanções ou a revogação unilateral da permissão a critério do poder permitente, respeitadas as disposições deste artigo e as normas celebradas entre as partes.
	14.1.12. A revogação unilateral da permissão poderá ser declarada pela Prefeitura Municipal de Piúma/ES quando:
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