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Revisão: 

000 
 

	  
	  
FINALIDADE	  DA	  CONTRATAÇÃO	  	  
	  
Contratar	  empresa	  de	  prestação	  de	  serviços	  de	  Locação	  de	  Ônibus	  e	  ou	  Van	  para	  transporte	  dos	  funcionários	  da	  
AEBES	  que	  residem	  em	  Serra,	  Vila	  Velha	  e	  Cariacica	  na	  vinda	  para	  a	  empresa	  e	  retorno	  para	  casa	  em	  período	  de	  
greve	  e	  ou	  paralização	  de	  transporte	  coletivo.	  
	  
1.	  IMPORTANTE:	  
	  

	  
DÚVIDAS:	  Será	  permitido	  esclarecimento	  de	  dúvidas	  até	  02	  (Dois)	  dias	  úteis	  anteriores	  à	  data	  fixada	  para	  limite	  de	  
recebimento	  das	  propostas,	  somente	  através	  dos	  seguintes	  contatos:	  
	  

• E-‐mail:	  compras@aebes.org.br	  (prioridade)	  
• Hospital	  Jayme	  Santos	  Neves:	  (27)	  3331-‐7542	  /	  3331-‐7543	  
• Hospital	  Evangélico	  de	  Vila	  Velha	  e	  Maternidade	  Municipal	  de	  Cariacica:	  (27)	  2121-‐3778	  /	  	  2121-‐3786	  

	  
2.	  CRITÉRIO	  DE	  JULGAMENTO	  PARA	  AQUISIÇÃO:	  	  
(	  X	  )	  Menor	  Preço	  
(	  	  	  	  )	  Melhor	  Técnica	  	  	  	  	  	  
(	  	  	  	  )	  Melhor	  Preço	  e	  Técnica	  
(	  	  	  	  )	  Outro	  –	  Descrever:	  

	  
	  

3.	  DADOS	  DA	  CONTRATANTE	  
Associação	  Evangélica	  Beneficente	  Espírito	  Santense	  –	  AEBES,	  Mantenedora	  de	  uma	  unidade	  de	  saúde	  própria	  e	  
gestora	  de	  outras	  duas	  unidades	  de	  saúde,	  é	  responsável	  pela	  gestão	  de	  mais	  de	  650	  leitos	  e	  aproximadamente	  
3.000	  (Três	  mil)	  funcionários	  diretos.	  As	  três	  unidades	  de	  saúde	  são:	  
 

• Hospital	   Estadual	   Dr.	   Jayme	   dos	   Santos	   Neves	   (HEJSN):	   Av.	   Paulo	   Pereira	   Gomes,	   s/n,	   Morada	   de	  
Laranjeiras	  –	  Serra	  –	  ES.	  CEP:	  29.166-‐828;	  CNPJ	  28.127.926/0002-‐42	  

• Hospital	  Evangélico	  de	  Vila	  Velha	  (HEVV)	  :	  Rua	  Vênus	  s/n	  –	  Bairro	  Alecrim	  –	  Vila	  Velha	  –	  ES	  –	  CEP:	  29.118-‐
060;	  CNPJ	  28.127.926/0001-‐61	  

• Maternidade	  Municipal	  de	  Cariacica	  (MMC):	  Rua	  Antônio	  Leandro	  da	  Silva,	  145,	  Alto	  Laje,	  Cariacica/ES	  -‐	  
CEP	  29.151-‐035;	  	  

Data	  da	  Publicação:	  	  	  	  	  27/	  11	  /2015	  
	  
Limite	  para	  o	  recebimento	  das	  propostas:	  às	  	  	  15	  h:	  00	  min	  do	  dia	  	  	  	  	  04/12/2015	  	  
	  
OBS.:	  O	  fechamento	  e	  negociação	  das	  propostas	  será	  no	  primeiro	  dia	  subsequente	  ao	  limite	  de	  recebimento	  das	  
propostas.	  As	  propostas	  deverão	  ser	  entregues	  somente	  no	  e-‐mail	  abaixo.	  



4.	  ESPECIFICAÇÕES	  TÉCNICAS	  
 
O	  transporte	  seguirá	  os	  Itinerários	  e	  horários,	  conforme	  Anexo	  I	  Itinerário	  HEVV	  –	  MMC	  e	  Anexo	  II	  Itinerário	  

HEJSN.	  

	  
5.	  QUALIFICAÇÃO	  DA	  EMPRESA	  
5.1.	  Documentação	  obrigatória	  para	  habilitação:	  	  
A	  empresa	  deve	  estar	  devidamente	  habilitada,	  consoante	  a	  legislação	  regulamentar,	  para	  a	  prestação	  do	  serviço	  
para	  o	  qual	  poderá	  ser	  contratada.	  Devendo	  fornecer	  sempre	  que	  solicitado,	  as	  certidões	  de:	  

• Certidão	  Negativa	  de	  débito	  Estadual;	  
• Certidão	  negativa	  de	  débito	  emitida	  pela	  Secretaria	  de	  Fazenda	  do	  município	  no	  qual	  a	  empresa	  estiver	  

sediada;	  
• Certidão	  Negativa	  de	  Débitos	  relativos	  aos	  tributos	  federais	  e	  dívida	  ativa	  da	  União;	  
• Certidão	  Negativa	  de	  débitos	  Trabalhistas	  emitida	  pelo	  site	  do	  Ministério	  do	  Trabalho	  e	  Emprego;	  
• Certidão	  de	  Regularidade	  do	  FGTS.	  	  
• Alvará	  de	  funcionamento	  e	  demais	  alvarás	  obrigatórios	  em	  relação	  ao	  ramo	  de	  atividade	  desenvolvida.	  

(Exemplos:	  Alvará	  de	  vigilância	  sanitária	  e	  corpo	  de	  bombeiro);	  
• Certidão	  de	  regularidade	  técnica	  (CRT),	  se	  houver	  imposição	  legal	  para	  o	  ramo	  de	  atividade;	  
• Anotação	  de	  responsabilidade	  técnica	  (ART),	  se	  houver	  imposição	  legal	  para	  o	  ramo	  de	  atividade;	  
• Contrato	  social	  e	  alterações;	  
• Apresentação	  da	  Carta	  de	  Referência	  emitida	  por	  duas	  empresas	  atestando	  a	  capacidade	  técnica	  nos	  

casos	  em	  que	  se	  aplicar;	  
• Carta	  de	  Exclusividade	  se	  for	  o	  caso.	  

	  
• 5.2.	  Documentação	  Específica	  exigida	  do	  serviço/produto:	  	  

	  
• Cópia	  da	  Documentação	  do	  veículo,	  Imposto	  sobre	  Propriedade	  de	  Veículo	  Automotor	  (IPVA),	  Seguro	  

Obrigatório	  (DPVAT)	  e	  Licenciamento	  do	  Veículo	  em	  dia.	  
	  

• Importante:	  Caso	  o	  serviço	  a	  ser	  prestado	  tenha	  necessidade	  de	  alocar	  pessoa(s)	  na	  CONTRATANTE,	  será	  
solicitado	  a	  apresentação	  da	  documentação	  exigida	  pelo	  SESMT	  (Serviço	  Especializado	  em	  Engenharia	  de	  
Segurança	  e	  Medicina	  do	  Trabalho)	  descrita	  no	  Anexo	  II	  -‐	  Solicitação	  de	  documentos	  a	  terceiros,	  após	  
análise	  do	  Anexo	  I	  -‐	  Ficha	  de	  Registro	  do	  Prestador	  de	  Serviços	  referente	  ao	  Manual	  de	  terceiros,	  o	  qual	  é	  
parte	  integrante	  do	  presente	  documento.	  O	  Anexo	  II	  será	  enviado	  pelo	  SESMT	  caso	  necessário.	  

• Importante:	  Nas	  contratações	  que	  envolverem	  a	  prestação	  de	  serviços,	  serão	  retidos	  na	  fonte	  os	  tributos	  
federais.	  	  

	  
6.	  OBRIGAÇÕES	  DA	  CONTRATADA	  E	  FORMA	  DE	  REMUNERAÇÃO	  
	  

• Realizar	  integralmente	  o	  Itinerário	  e	  horário	  disponibilizado	  pela	  empresa,	  (conforme	  anexo	  I	  e	  II);	  
• Fornecer	  o	  relatório	  de	  rastreamento	  do	  itinerário	  com	  as	  rotas	  e	  horários	  realizados	  pelo	  transporte; 

• Identificar	  o	  Ônibus	  e	  ou	  Micro-‐ônibus	  com	  o	  nome	  do	  Hospital	  Estadual	  Jayme	  dos	  Santos	  Neves	  (JAYME),	  

Hospital	  Evangélico	  e	  Maternidade	  Municipal	  de	  Cariacica,	  a	  qual	  está	  realizando	  a	  prestação	  de	  serviço; 

• Comunicar	  a	  contratante	  qualquer	  eventualidade	  ocorrida	  durante	  a	  realização	  do	  Itinerário;	  
• Informar	   antecipadamente	   o	   nome,	   telefone	   e	   cópia	   da	   CNH	   dos	   motoristas	   que	   irão	   atender	   a	  

contratante	  no	  período	  da	  prestação	  do	  serviço;	  	  
• Solicitar	  ao	  funcionário	  da	  empresa	  que	  assine	  a	  lista	  de	  presença	  disponibilizada	  pela	  contratante;	  



• Estar	  de	  prontidão	  em	  período	  de	  greve	  e	  ou	  paralização	  de	  transporte	  coletivo,	  aguardando	  sinalização	  
da	  contratante	  para	  prestação	  do	  serviço.	  
	  

• Importante:	  Não	  é	  permitida	  a	  contratada	  a	  subcontratação	  total	  ou	  parcial	  do	  objeto	  deste	  contrato,	  
bem	  como	  sua	  cessão	  ou	  transferência,	  total	  ou	  parcial.	  

• Importante:	  É	  expressamente	  vedado	  a	  qualquer	  das	  partes	  desconto	  ou	  cobrança	  de	  duplicata	  através	  de	  
rede	  bancária	  ou	  de	  terceiros,	  bem	  como	  a	  cessão	  de	  crédito	  dos	  valores	  objetos	  deste	  contrato	  ou	  sua	  
dação	  em	  garantia.	  

	  
7.	  FORMA	  DE	  REMUNERAÇÃO	  

• Importante:	   Os	   pagamentos	   serão	   condicionados	   à	   apresentação	   mensal	   da	   Nota	   Fiscal	   dos	   serviços	  
executados/produtos	  entregues,	  acrescida	  das	  certidões	  negativas	  (Conforme	  item	  5.1),	  que	  comprovem	  
a	  regularidade	  fiscal	  da	  CONTRATADA,	  sendo	  pago	  em	  até	  15	   (quinze)	  dias	  após	  a	  data	  de	  emissão	  da	  
nota	  fiscal.	  
	  

8.	  A	  VIGÊNCIA	  DO	  CONTRATO	  
	  12(doze)	  meses.	  (Caso	  seja	  contrato	  de	  adesão	  deve	  ser	  enviado	  o	  contrato	  juntamente	  com	  o	  orçamento)	  
	  
Importante:	  Nos	  casos	  específicos	  de	  contratação	  com	  o	  Hospital	  Estadual	  Dr.	  Jayme	  dos	  Santos	  Neves,	  deverá	  ser	  
observada	  a	  vigência	  do	  Contrato	  de	  Operacionalização	  do	  referido	  Hospital	  com	  a	  SESA	  –	  Secretaria	  de	  Saúde	  do	  
Espírito	  Santo.	  Caso	  o	  mesmo	  seja	  rescindido	  durante	  a	  vigência	  do	  contrato,	  não	  haverá	  penalidades	  contratuais	  
para	  nenhuma	  das	  partes	  em	  caso	  de	  rescisão.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 
1. Descrição sumária das atividades: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Setores de atuação: 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos 

químicos: 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na 

rotina diária dos empregados da AEBES: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do 

Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das 
reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
__________________________________________________________________________________ 

7. Observações: 

__________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço__________________________ 

 

FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR 
DE SERVIÇO  

ANEXO I 

           Código: STR.FR.0001 

Data da 
Elaboração:  
04/11/2010 

Revisão:  
002 

15/04/2015 



HEJSN

Nova Almeida 
Sair do Final da Av. Beira do Rio, entrar na Av. 
Milton David e voltar pela Av. Belo Horizonte até 
a pracinha – ES -010

Divinópolis Escola Divinópolis Cidade Pomar EMEF Cidade Pomar

Costa Bela
ES-010
Av. Garças até o final

Jd. Bela Vista
BR 101 Rua Lateral em frente a Viação 
Serrana

Nova Carapina I Av Muriaé – EEEFM Nova Carapina

Av. Abdo Saad Colina da Serra / Barro Branco Rua Feira de Santana – Saida BR 101
Av. Guarani São Marcos I, II, II Taquara BR 101 - Em frente a CVC

Av. Minas Gerais N.Sra. Conceição
Colina de Laranjeiras/ 
Laranjeiras Velha 

BR 101 - Em frente a Contauto

Castelândia Av. Talma Rodrigues Ribeiro Serra Sede
Rua Floriano Peixoto
R.Cassiano Castelo
Praça da Igreja Matriz

José de Ancheita
Av Aracaju até a Igreja Católica, depois segue 
pela Rua Linha de Força até chegar em Jd. 
Tropical

Portal de Jacaraipe
Entrar em no retorno do Terminal de Jacaraipe e 
seguir na principal até entrada de Feu Rosa 
prox. aos prédios da Rossi.

Vista da Serra
Av. Guarapari
Segue sentido ao Viaduto

Jardim Tropical AV Dido Fonte até a Contauto – BR 101

Feu Rosa
Rua  dos Eucaliptos entrar à direita no CMEI até 
Escola Feu Rosa, AV. dos Cravos – Farm. 
Avenida

Planalto Serrano 
Rua Bela Vista até o CMEI Zelina Regina 
Biazutti Leite

Jardim Limoeiro BR101

Vila Nova de Colares Av. Colares Junior Campinho BR 101 Central Carapina BR101 
Jardim da Paz – 
Alterosa

Av. Talma Rodrigues Ribeiro Posto BKR BR 101 André Carlone
Rua Lateral a BR 101, fazendo retorno em frente 
ao Pavilhão de Carapina

Laranjeiras Passar em frente ao terminal Barcelona Av. Região Sudeste Jd. Carapina

Av. Boa vista, Rua Nestor Guisso, até a R. Aguia 
Branca próximo a Escola João Paulo II, retorna 
pela Av. Presidente Dutra e  segue até a rua Boa 
Vista seguindo em direção ao  Bairro Boa Vista e 
retorna a BR101 ao lado do Hosp. Vitória Apart

Entra no OK Super Atacado Maringa/Civit Av. Civit Eurico Salles Shopping Mestre Alvaro
Atras do Extrabom Mata da Serra Av. Brasília Bairro de Fátima Rod. Norte Sul 

Laranjeiras
Av. Central  - sai prox. Megalar e segue na av. 
central até o SESI

Porto Canoa Av. Brasília Carapina Terminal de Carapina

Chácara Parreiral
Rua Gustavo Barroso, retorna pela rua da 
pracinha e sai no Posto Arara Azul – Rodovia 
ES 010

Pq. Tubarão Av. Brasília São Geraldo Padaria Expresso Serrano

Serra Dourada I, II, III Av. Brasília até a rotatória São Diogo EPA – Plus
Eldorado Av. Martin Pescador Novo Horizonte Av. Brasil
Barcelona Rod. Norte Sul C. Continental Av. Ártica
Colina de Laranjeiras Rod. Norte Sul Praia de Carapebus Av. Vitória

Laranjeiras
Terminal / DPJ / Hosp. Metropolitano / 
SESI

Balneário de 
Carapebus

Av. Augusto Ruschi

Camará ES-010

Outubro/2015

O ônibus estará identificado como um cartaz com o nome do Dr. Hospital Estadual Jayme Santos Neves
Em Caso de Dúvida lique para 3331-7563

ITINERÁRIO DE ÔNIBUS EM CASO DE GREVE E/OU PARALIZAÇÃO – HEJSN

Linha 1 (Transporte Empresa Terceirizada) Linha 2 (Transporte Empresa Terceirizada) Linha 3 (Transporte Empresa Terceirizada)
Horários Ida p/ HEJSN:  Início Itinerário às 6 horas, 12horas, 17horas e Horários Ida p/ HEJSN:  Início Itinerário às 6 horas, 12horas, Horários Ida p/ HEJSN:  Início Itinerário às 6 horas, 12horas, 17horas e 

Hospital Jayme
Hospital Jayme

Horários Volta p/ casa: Saída do HEJSN  às 8:30horas, 14:30horas, Horários Volta p/ casa: Saída do HEJSN  às 8:30horas, Horários Volta p/ casa: Saída do HEJSN  às 8:30horas, 14:30horas, 

Jacaraipe Rua Elesbão Alexandre Miranda

Hospital Jayme

Valparaíso

Página 1



Santa Paula Av. Principal / Sentido Conjunto COAB. Cobilândia
Av. Principal / Sup. Ramos / Sentido 

Bela Vista
Marcílio de Noronha

Av. Principal / Sentido Bairro 

Universal.

Barramares
Av. Principal / Sup. Multi Market/ 

Sentido Morada da Barra.
Alzira Ramos

Sup. Ramos / Retorna em Castelo 

Branco.
Bairro Universal BR 262.

Morada da Barra Av. Principal / Sentido Terra Vermelha. Castelo Branco Av. Principal sentido Rio Marinho. Vila Betânia
Sentido Nova Betânia / Sai na Real 

Café.

Terra Vermelha
Av. Principal / retorna para João 

Goulart.
Rio Marinho (Cariacica)

Av. Principal retorna para Castelo 

Branco.
BR 262 / Viaduto CEASA

Estrada do Contorno / Sentido Nova 

Rosa da Penha I.

João Goulart 2 Ponto Final da Av. Brasil / Rod. do Sol. Castelo Branco Av. Principal / sentido Jardim Botânico. Nova Rosa da Penha I
Retorna no trevo e segue em direção 

para Cariacica Sede.

Barra do Jucu Rod. do Sol / Metalúrgica União. Jardim Botânico Av. Principal / Ponto das Castanheiras. Cariacica Sede
Pracinha / BANESTES / Retorna pela 

Rod. Gov. José Sete.

Darly Santos
Terminal Itaparica / Entra no 1º Sinal de 

Araçás.
Bela Aurora Av. Principal / Sentido Campo Grande. Santana Av. Principal / Rod. Gov. José Sete.

Araçás Casa lotérica da Praça. Campo Grande
Av. Expedito Garcia / Rotatória Lojas 

Americanas / contorna a Pracinha 

sentido Terminal Campo Grande.

Porto Santana
Ponto Pracinha / Retorna Sentido 

Itacibá. 

Guaranhuns Avenida Sérgio Cardoso. Terminal Campo Grande
Em frente Casa do Cidadão / Sentido 

BR 262 / retorna Shopping Moxuara.
Itacibá Av. Principal / Terminal Itacibá.

Novo México Av. Leila Diniz / Sentido Gaivotas. Shopping Moxuara
América BR 262 sentido Terminal 

Jardim.

Praia das Gaivotas
Av. Jorge Rizk / Pracinha / Sentido 

Coqueiral.
Terminal Jardim América Retorna BR 262 / Sentido Maternidade.

Coqueiral Av. Principal / Sentido Itapoã.

Itapoã  Igreja Católica / Posto Policial. BR 262 Terminal São Torquato / Alecrim

Em frente UVV / Fórum / sentido Boa 

Vista.
Em frente Tartarugão / sentido Santa 

Mônica.
Santa Mônica Ponto Dubay / sentido Vila Nova.

Jardim Asteca
Esquina com Vitória Regia / sentido 

IBES.

Jardim Guadalajara  Sentido IBES.

Pracinha IBES Hospital São Luiz / 4º BPM.

Terminal IBES
Ponto - Entrada e Saída de 

Passageiros.

Rod. Lindemberg Sentido Hospital Evangélico.

out/15

Shopping Vila Velha 
Coqueiral

Maternidade Municipal de Cariacica

Hospital Evangélico

Estes Itinerários podem sofrer pequenas alterações para melhoria do serviço prestado.

Horários Volta p/ casa: Saída do HEVV  às 8:00h e 19:30h. Horários Volta p/ casa: Saída do HEVV  às 8:00h e 19:30h. Horários Volta p/ casa: Saída da MMC  às 8:00h e 19:30h.

Hospital Evangélico

Maternidade Municipal de Cariacica

ITINERÁRIO DE ÔNIBUS EM CASO DE GREVE E/OU PARALIZAÇÃO – HEVV e MMC

Linha 1 (Transporte Empresa Terceirizada) - Vila Velha Linha 2 (Transporte Empresa Terceirizada) Linha 3 (Transporte Empresa Terceirizada)
Horários Ida p/ HEVV:  Início Itinerário às 6:00h e  17:30h. Horários Ida Maternidade - MMC:  Início Itinerário às 6:00h e Horários Ida Maternidade - MMC:  Início Itinerário às 6:00h e 17:30h.


