
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2022 
PROCESSO n° 024/2022 
DATA DA REALIZAÇÃO: 25 DE JANEIRO DE 2022. 
HORÁRIO: A PARTIR DAS 09:00 HORAS 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS 
DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. 
 
 
 A Senhora CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES, Prefeita Municipal 
de Estiva Gerbi- Estado de São Paulo, usando a competência delegada no Decreto 
Municipal nº 13 de janeiro de 2017 e de nº 14 de janeiro de 2017, torna público que se 
acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial) nº 
005/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - Processo nº 024/2022, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA 
RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
  
 As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, 
que dele fazem parte integrante. 
 
 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar 
do certame.  
 
 A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal 
de Estiva Gerbi, sito à Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva 
Gerbi/SP, iniciando-se no dia 25 DE JANEIRO DE 2022, a partir das 09:00 horas e 
será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do processo em epígrafe. 
 
1 - DO OBJETO  
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO E 
VICE-VERSA, conforme abaixo: 
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 O transporte consiste em viagens diárias de ida e volta nos itinerários com as 
quilometragens provisórias abaixo descritas, ressalvado que os mesmos serão 
mantidos enquanto houver demanda suficiente, e que o percurso sofrerá uma 
medição na primeira semana, sendo que, poderá aumentar ou diminuir a 
quilometragem, tendo em vista a residência escolar a ser atendida. Sendo assim, 
poderá ocorrer a extinção de alguma linha, ou inclusão, de acordo com a 
necessidade. São estimados 180 (cento e oitenta) dias letivos no ano. 
 

ITEM 01 - LINHA 01  
01 LINHA 8 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 200 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Itaqui ( 25 km por viagem - Não Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Van com capacidade para 15 pessoas sentadas  

ITEM 02 - LINHA 02 
01 LINHA 8 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 200 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Itaqui Roda Viva (Parcialmente Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Micro-ônibus com capacidade para 25 pessoas sentadas 

ITEM 03 - LINHA 03 
01 LINHA 6 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 126 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Fazenda Sakaida (21 km por viagem - Não 

Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Van com capacidade para 15 (quinze) pessoas sentadas 

 
ITEM 04 - LINHA 04 

01 LINHA 4 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 288 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Cercado Grande (72 km por viagem - Não 

Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Ônibus com capacidade para 40 (quarenta) pessoas 

 
ITEM 05 - LINHA 05 

01 LINHA 4 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 252 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Fazenda Rancho Grande (63 km por viagem - 
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Não Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Ônibus p/ 40 Alunos 

 
1.1.1 – As viagens deverão ser executadas atendendo os horários 

de entrada e saída dos alunos correspondentes aos períodos 
escolares. 

 
1.1.2 Os veículos deverão sofrer por parte da Prefeitura Municipal 

uma vistoria trimestral com data a ser marcada pelo diretor 
de Educação. 

 
1.1.3 O veículo deverá ser conduzido por seu proprietário, ou 

funcionário devidamente registrado na empresa, não sendo 
vedado que terceiro efetue o serviço ou conduza o veículo. 
Para tanto, a empresa contratada deverá justificar através de 
declaração o motivo da terceirização, a contratada também 
será responsável pelo terceiro como se o veículo e o 
condutor fossem da empresa. O veículo e o condutor 
terceirizado deverão atender as exigências contidas neste 
edital. 
Observação: No caso de ser transportado por funcionário, os 
documentos comprovando o registro do mesmo na empresa, 
deverá ser apresentado no ato da assinatura do contrato, 
juntamente com o atestado de conclusão de formação de 
condutores de transporte escolar, e no caso de condutor 
terceirizado, o mesmo deve estar devidamente habilitado 
como pede o edital assim como seu veiculo atenda as 
normas exigidas. 
 

1.1.4 Para cada veiculo deverá ter além do motorista, um monitor 
para auxiliar na organização e segurança dos alunos 
transportados. Para tanto, o monitor deverá ser funcionário 
da empresa, pessoa idônea no qual a contratada deverá 
apresentar no ato do contrato, seu registro junto à empresa e 
atestado de antecedentes criminais, a mesma regra aplica-se 
para terceiros. 
 

1.1.5 O Licitante concorrente poderá apresentar propostas para as 
linhas constantes acima, ou seja, sendo permitida somente 
uma proposta para cada linha, sendo vedada a apresentação 
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de duas propostas para a mesma linha com o mesmo 
veículo. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO  

 
3.1 - Para o credenciamento o interessado deverá preencher a minuta de 

credenciamento, conforme modelo (ANEXO II) que deverá estar acompanhado dos 
seguintes documentos:  

 
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou 

cooperativa, ou empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro empresarial na Junta Comercial; ou, tratando-se de 
sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga 

 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  
 
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará 

a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
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4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de 

acordo com modelo estabelecido no ANEXOIII do Edital deverá ser apresentada fora 
dos Envelopes nºs1 e 2.  

  
 4.1.1 – A declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

nos termos do ANEXO VI será recebida exclusivamente nesta oportunidade. 
 

 4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
  Envelope nº 1 – Proposta 
  À  
  Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 
  Pregão nº 005/2022 
  Processo nº 024/2022 
  Nome da Empresa ... 
 
  Envelope nº 2 - Habilitação  
  À  
  Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 
  Pregão nº 005/2022 
  Processo nº 024/2022 
  Nome da Empresa ... 
 
 4.3 - A proposta deverá ser elaborada conforme modelo ANEXO IV em papel 
timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 
legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
 4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe 
de Apoio.  
 
 5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
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 5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
 

b) número do processo e do Pregão; 
 

c) descrição do objeto da presente licitação. 
 

d) Menor preço por quilometro por linha, em moeda corrente nacional, 
em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 
e custos, como por exemplo:funcionários (motorista e monitor), 
seguro e manutenção do veículo, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação; 
 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias; 
 

f) data, assinatura, nome do cargo e carimbo da empresa; 
 

 5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
 5.3 – O menor preço ofertado deverá ser compatível com os preços de 
mercado. 
 
 5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo disposições 
legais aceitas pelo Município. 
 
 6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 
 
 6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a:  
 
  6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresário individual;  
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando 
de sociedades comerciais; 
 

c) Os documentos relacionados acima, não precisarão constar 
do envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento para este pregão. 
 

  6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame;  
 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual 
da sede da licitante, expedida pelo órgão competente ou 
outra prova equivalente na forma da Lei; 
 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de 
Seguridade Social (INSS),  
 

e) Certidão de regularidade de débito (CRF) para com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos 
federais e a dívida ativa da União.  
 

g) Certidão Negativa de débito do Município de origem; 
 

h) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT); 
 
 

i) Poderão ser apresentadas certidões positivas com efeitos negativa 
para débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União, 
Tributos Municipais e Débitos trabalhista. 
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6.1.3 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que demonstre o exercício anterior de atividade de 
característica e qualidades semelhantes ao objeto ora 
licitado; 
 

b) Certificado de registro e licenciamento dos veículos a serem 
utilizados, necessariamente em nome da licitante ou de seus 
sócios. 

 
c) Laudo Técnico de vistoria dos veículos emitido por órgão 

responsável pela fiscalização do trânsito (vinculado ao 
DETRAN), com data de expedição não superior a 180 (cento 
e oitenta) dias, atestando condições dos veículos para o 
Transporte Escolar, como condições de segurança e conforto, 
devendo constar da vistoria, entre outros, os acessórios 
obrigatórios de acordo com a legislação de trânsito; 
 

d) Comprovante de seguro com cobertura de acidentes pessoais 
por passageiro de no mínimo R$ 7.000,00 (sete mil) reais por 
morte, e R$ 14.000,00 (quatorze mil) reais por invalidez 
permanente. 

 

e) Documento dos condutores – Cédula de Identidade, CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação da classe D ou E, 
Certificado ou Declaração do CIRETRAN/DETRAN, 
comprovando que os condutores concluíram o curso de 
formação de condutores de veículos de transporte 
escolar, bem como os respectivos registros nas carteiras 
profissionais. 

 
f) Certidão negativa de processo administrativo de suspensão 

do direito de dirigir a ser expedida pela CIRETRAN; 
 

g) Certidão das Varas Cível e Criminal das Justiças Estadual e 
Federal, de cada condutor. 
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h) Certidão de Nada Consta da pontuação da CNH, expedida 
pela Ciretran, de cada condutor. 

 
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 

judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor do domicílio da licitante; 
 

  6.1.5 - OUTRAS DOCUMENTAÇÕES 
 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e 
subscrita por seu representante legal, de que se encontra em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998 
ANEXO V; 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal da licitante, assegurando a inexistência 
de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração; 

 O condutor de veículo destinado ao transporte de escolares deverá 
cumprir com os seguintes requisitos; 
I – Idade superior a vinte e um anos; 
II – habilitação na categoria “D” ou “E”; 
III – Aprovação em curso especializado, nos termos de normatização 
determinada pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); 
IV – Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 
 

c) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de 
desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, comprovando o fornecimento 
dos bens. Somente serão considerados válidos atestados 
com timbre da entidade expedidora e com identificação do 
nome completo. O atestado deverá ser datado e assinado por 
pessoa física identificada pelo seu cargo exercido na 
entidade, bem como dados para eventual contato (telefone e 
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e-mail) estando ás informações sujeitas a conferência pelo 
pregoeiro; 

 
 

 6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
  6.2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC), que 
poderá ser retirado 02 (dois) dias antes do processo licitatório, para participar de 
licitações junto ao Município de Estiva Gerbi/SP, no ramo de atividade compatível com 
o objeto do certame o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 
relacionados nos subitens 6.1.2 a 6.1.4; 
 
   6.2.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos 
relacionados no subitem6.1.4, que deverão ser apresentados por todos os licitantes. 
 
  6.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) 
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
 7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
 7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame, com duração mínima de 30 minutos.  
 
 7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao 
Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo 
com o estabelecido no ANEXO III deste Edital e, em envelopes separados, a proposta 
de preços e os documentos de habilitação. 
 
 7.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 
 
 7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 
 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 
fixados neste Edital;  
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b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta 

das demais licitantes.  
 

 7.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão 
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
 7.6 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 
das demais licitantes.  
 
 7.7 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 
lances, com observância dos seguintes critérios:  
 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela;  
 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida 
na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 
apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes.  
 

 7.8 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço GLOBAL. 
 
 7.9 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de 
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços.  
 
 7.10 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até 
a definição completa da ordem de lances.  
 
 7.11 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 
R$ 1.000,00 (mil reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do 
valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço global. 
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 7.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.  
 
 8 – ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES 
 
 8.1 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, 
considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno 
porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:  
   
  8.1.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno 
porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam 
iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor 
classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 
5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.  
   
  8.1.2 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver 
propostas empatadas, nas condições do subitem 8.1.  
   
 8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da 
proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas 
condições indicadas no subitem 8.1.1.  
    
 8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que 
trata o subitem 8.1, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será 
assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.  
   
 8.4 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida 
com base nas disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na 
classificação de que trata o subitem 8.1, com vistas à redução do preço.  
 
 8.5 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
 8.6 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
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 8.7 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 
2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
 
 8.8 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
 

a) substituição e apresentação de documentos ou  
 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
 8.9 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
 8.10 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada. 
 
 8.11 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não 
será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação 
dos documentos indicados no subitem 6.1.2, alíneas "a" a "g", do item 6 deste Edital, 
ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 
   
 8.12 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições 
do subitem 8.11 deste item 8 deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  
   
 8.13- A comprovação de que trata o subitem 8.12 deste item 8 deverá ser 
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, 
ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir 
do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração.  
 
 8.14 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no 
subitem 6.1.4 do item 6, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro 
Geral de Fornecedores do Estado de São Paulo (e-CADFOR).  
 
 8.15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
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 8.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências 
para a habilitação, o Pregoeiro, examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor.  
 
 9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 
para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
 9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para 
a homologação.  
 
 9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
 9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento.  
 
 9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
 9.6 - A adjudicação será feita por item. 
 
 10 - DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
 10.1 – Os serviços, objeto desta Licitação deverão ser executados de acordo 
com os itinerários propostos, tendo seu início imediatamente após a assinatura do 
contrato. 
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  10.1.1 – Considerar-se o recebimento do objeto desta licitação somente 
após os apontamentos efetuados pelo Secretário de Educação. 
  
 10.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas, seguros, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 
dos produtos.  
 
 11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
  11.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante 
poderá:  
 

a) se disser respeito à características do veículo,rejeitá-lo no todo ou 
em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la 
em conformidade com a indicação da Administração, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a 
partir da notificação porescrito, mantido o preço 
inicialmente contratado;  

 
 12 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
 12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento 
do documento fiscal (N.F), que deverá estar vistado e aprovado pelo Secretário de 
Educação, que fará a conferência da quilometragem rodada no mês. 
 
 13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
DOTAÇÕES: 
 
02.06 – Educação  
02.06.01 – Divisão de Educação 
123610016.2.0440 – Transporte de Alunos 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros P.J 
 
02.06 – Educação 
02.06.02 – Fundeb 
123610019.2.044 – Transporte de Escolar 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros P.J 
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 14 - DA CONTRATAÇÃO  
 
 14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente 
ato convocatório.  
 
 14.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de 
regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social 
(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional 
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da 
União), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo 
a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 
salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
 14.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, 
a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade de que trata o subitem 14.2 deste item 14, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.  
 
 14.4 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da 
data da convocação, comparecer ao Departamento de Licitação , situado na 
Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, sito à Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva 
Gerbi/SP para assinar o termo de contrato.  
 
 14.4 - Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal 
conforme este Edital ou, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.2 deste item 14, ou se recusar 
a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 
participar de nova sessão pública, com vistas à celebração da contratação.  
 
 14.5 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias 
úteis, contados da divulgação do aviso.  
 
 14.6 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo –DOE e jornal de circulação local.  
  
 14.7–O prazo de vigência do contrato da presente licitação será de 12 meses, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vista a obtenção de 
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preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitado a 60 (sessenta) 
meses conforme disposto no Art. 57, II da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
 15.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º 
da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
 15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 15.3 – Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas 
irregularidades para as quais haja concorrido, sem prejuízo de aplicação de eventuais 
penas previstas em lei, tais como: 
 

I. Fumar no interior do veículo; 
II. Permitir a atividade de vendedores ambulantes no interior do veículo; 
III. Motorista estacionar o veiculo fora dos locais determinados, bem como 

permitir o embarque e desembarque de alunos fora dos locais pré-
determinados; 

IV. Motorista colocar o veiculo em movimento com a porta aberta; 
V. Permitir a entrada de pessoas estranhas ao transporte efetuado; 
VI. Executar transporte de passageiros não autorizados pela Secretaria 

Municipal de Educação; 
VII. Destratar passageiros ou manter comportamento inconveniente quando 

em serviço; 
VIII. Operar veículo em desacordo com as especificações definidas nos atos 

regulamentares emitidos pelo DETRAN ou CIRETRAN; 
IX. Não comunicar a Secretaria Municipal de Educação qualquer tipo de 

ocorrência estranha na execução dos serviços; 
X. Não dar atendimento adequado, bem como auxílio aos alunos 

possuidores de necessidades especiais; 
XI. Motorista dirigir o veículo de forma perigosa, comprometendo a 

segurança e conforto dos passageiros; 
XII. Colocar em operação veículo que não apresente condições de 

segurança; 
XIII. Não atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação ou do 

Departamento Municipal de Transportes para retirar de circulação 
veículo em condições consideradas inadequadas; 
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 16 - DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
 16.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante 
desta licitação.  
 
 17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 17.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 
da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
 17.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9°, inciso X, da Resolução CEGP-
10/2002, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
 
 17.3 - Recusas ou impossibilidades de assinatura devem ser registradas 
expressamente na própria ata.  
 
 17.4- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes 
que desejarem.  
 
 17.5 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE, no Jornal de 
Circulação Local e ou Regional. 
 
 17.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, 
serão publicados no DOE, no Jornal de Circulação Local e ou Regional. 
 
 17.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 
licitantes ficarão à disposição para retirada no Departamento de Administração e 
Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi após a celebração do 
contrato, durante 05 (cinco) dias após a publicação do contrato, findos os quais 
poderão ser destruídos.  
 
 17.8 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar disposições deste Edital.  
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 17.9 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 
 17.10 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame.  
 
 17.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 
Pregoeiro.  
 
 17.12 - Integram o presente Edital: 
   
  Anexo I – Folheto Descritivo 
  Anexo II – Minuta de Credenciamento 
  Anexo III – Minuta de Habilitação Prévia 
  Anexo IV – Modelo de Proposta 
  Anexo V – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 
Trabalho 
  Anexo VI – Declaração de ME ou EPP 
  Anexo VII - Minuta do Contrato 
   
 17.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Mogi 
Guaçu do Estado de São Paulo.  
 
 
Estiva Gerbi, 12 de janeiro de 2022 
 
 
CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES 
Prefeita Municipal 
 
 
 
ROGÉRIO BASSANI 
Pregoeiro 
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ANEXO I – FOLHETO DESCRITIVO 
 
 

ITEM 01 - LINHA 01  
01 LINHA 8 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 200 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Itaqui (25 km por viagem - Não Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Van com capacidade para 15 pessoas sentadas  

ITEM 02 - LINHA 02 
01 LINHA 8 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 200 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Itaqui Roda Viva (Parcialmente Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Micro-ônibus com capacidade para 25 pessoas sentadas 

ITEM 03 - LINHA 03 
01 LINHA 6 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 126 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Fazenda Sakaida (21 km por viagem - Não 

Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Van com capacidade para 15 (quinze) pessoas sentadas 

 
ITEM 04 - LINHA 04 

01 LINHA 4 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 288 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Cercado Grande (72 km por viagem - Não 

Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Ônibus com capacidade para 40 (quarenta) pessoas 

 
ITEM 05 - LINHA 05 

01 LINHA 4 Viagens Ida e Volta  
02 TOTAL KM/DIA 252 km 
03 ITINERÁRIO Estiva X Fazenda Rancho Grande (63 km por viagem - 

Não Pavimentada) 
04 VEÍCULO 

NECESSÁRIO 
Ônibus p/ 40 Alunos 
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ANEXO II – MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
Pregão :  _________  
Processo :  _________  
Objeto :  _________  
 
 
A ________(nome do licitante)_________, por seu representante legal (doc.anexo), 
inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede _____________ credencia como 
seu representante  o(a) Sr.(a) ________(nome e qualificação)_________, para 
participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para 
formulação de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na 
sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002. 
 
 
 
Data _______________ 
 
 
 
___________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO III – MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 
 
Pregão :  _________  
Processo :  _________  
Objeto :  _________  
 
 
 
 A ________(nome do licitante)_________, por seu representante legal 
(doc.anexo), inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede _____________ 
nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de 
direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos nas 
cláusulas do edital em epígrafe. 
 
 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 
 
 
Data ________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 
 
Nome da Empresa: _____________________________________  nº Pág.___ 
CNPJ:  _________________________________________  
Processo nº ____/_____ 
Pregão nº ____/____ 
Descrição do Objeto: ___________________________________  
 
 
 

Item Quant Unid Especificação  
Valor por 
KM 

Valor total por 
dia 

1 200 1 Van XXXXXX XXXXXX 

2 200 1 
Micro - 
ônibus XXXXXX XXXXXX 

3 126 1 Van XXXXXX XXXXXX 
4 288 1 Onibus XXXXXX XXXXXX 
5 252 1 Onibus XXXXXX XXXXXX 
 
 
 
TOTAL GLOBAL R$ ___,__ (_____________________) AO DIA  
 
Prazo de validade da proposta _______dias. 
Condições de Pagamento _____________ 
Prazo de entrega ____________________ 
 

Estiva Gerbi - SP,__ de _________de 20__. 
 
 

________________________________ 
Assinatura 

Nome 
Cargo 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 
 
 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no processo licitatório, na Modalidade Pregão (presencial) 
nº ___/___, da Prefeitura do Município de Estiva Gerbi/SP, declaro sob as penas da 
lei que a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, 
do artigo 7º, da Constituição Federal. 
 
 
 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome, RG e Assinatura do representante legal. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Declaro, sob a pena da Lei, sem prejuízo das sansões e multas 
previstas neste ato convocatório, que a empresa _____________________, CNPJ nº 
____________, é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
cujo os termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito 
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do pregão 
presencial nº ____/____, realizado pela Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi – SP. 
 
 
 
 
 
 
 
Estiva Gerbi, ___ de _____de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal. 
RG.: 
Nome: 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº _____ 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA 
ZONA RURAL À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI E A EMPRESA ____________ 
 
 A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 67.168.856/0001-41, com sede na Avenida 
Adélia caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP, neste ato representada pelo 
Prefeita Municipal, a Senhora CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES, 
brasileira, portadora do RG/SP nº 21.121.926-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 
168.379.038-37, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa 
______________, situada _________________________________, neste ato 
representa da pelo Sr(a)______________, Doc._______, aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, pactuam no presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada em razão de determinação de despacho nos autos do Processo Licitatório 
– Pregão Presencial nº _____ – que é regida pela Lei 10.520/2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
 1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
transportes de alunos da Zona Rural e até a sede do Município e vice-versa de 
conformidade com o Edital Pregão Presencial _____ da respectiva proposta 
apresentada pelo contratado. 
 
 1.2 – A Contratada sob nenhum pretexto poderá utilizar-se para o 
transporte de alunos, veículo que não seja constituído para tal fim e que deixem de 
oferecer condições de segurança e total conforto aos usuários.  
 
 1.3 – A Contratada deverá obedecer rigorosamente o horário escolar 
diário indicado pela Secretaria de Educação. 
 
 1.4 – Impreterivelmente, cada veículo deverá ter um motorista 
devidamente habilitado e um monitor. 
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 1.5 - Haverá horário especial para o transporte de alunos nos dias de 
feriados e festividades cívicas, de acordo com o calendário escolar, ao qual a 
CONTRATADA fica obrigada a atender e obedecer. 
 
 1.6 - A CONTRATADA, que por motivo de força maior não puder efetuar 
o transporte, deverá em tempo hábil, providenciar o suprimento da falta, contratando 
outro veículo que atenda as exigências contidas no edital para fazer o transporte de 
alunos cujas despesas correrão por sua inteira conta. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
 2.1 – Fica estipulada a importância de R$ ____________ 
(___________), por quilometro rodado, preço total diário de R$ ____________ 
(___________), de acordo com a proposta apresentada no processo licitatório. 
  
 2.2 – Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre as 
partes, com base na adequação aos novos preços de mercado, limitado ao menor 
preço por item, praticado no mercado, devendo a CONTRATADA justificar e 
comprovar os reajustes praticados, respeitadas as disposições vigente. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
 3.1 – As despesas decorrentes da execução do presente contrato 
correrão por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias 
de conformidade com o item 13 do edital, consignados no orçamento vigente. 
 
CLAUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: 
 
 4.1 – A forma da Prestação de Serviço será de conformidade com os 
itens 10 e 11 do edital completo. 
 
CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
 5.1 – O prazo de vigência do presente contrato será da presente data de 
assinatura até o período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da 
lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLAUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS 
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 6.1 – Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do 
presente contrato por parte da Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta 
quanto aos recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a 
funcionários por ela contratados para execução deste contrato. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
  7.1 – Conforme item 12 do Edital. 
 
CLAUSULA OITAVA: 
 
  8.1 – No caso de transferência e evasão escolar que acarrete na 
redução acentuada ou inexistência de alunos a serem transportados, extingue-se 
automaticamente este contrato no todo ou em parte, sem qualquer ônus para o 
Contratante. 
 
  8.2 - Ocorrendo greve ou paralisação das aulas nas Escolas Estaduais 
e Municipais a CONTRATADA fica obrigada repor de imediato o período de 
paralisação, ou terá descontados os dias em que não houve transporte de alunos 
 
  8.3 – A CONTRATADA deverá apresentar cópia do Registro do 
Motorista devidamente autenticado e também a Carteira ou Atestado de Conclusão de 
Formação de Condutores de Transporte Escolar. 
 
  8.4 – A CONTRADA deverá adequar o veículo às Normas de Trânsito 
no que diz respeito, em especial, a condução de Escolares (artigos 136 a 139 do 
Código de Trânsito Brasileiro). 
 
  8.5 – Fica ciente a CONTRATADA, desde já, que ocorrendo mudança 
na quilometragem da LINHA a ser percorrida (aumento ou diminuição), em razão da 
mudança ou desistência ou inclusão de novo aluno, automaticamente o pagamento 
será efetuado de acordo com a distância apurada na medição. 
 
  8.6 – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculadas a legislação tributária, trabalhistas, previdenciária ou securitária 
e decorrentes da execução deste contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente, a CONTRATADA; Ainda o CONTRATANTE não se 
responsabiliza Civil ou Criminalmente por todo e qualquer acidente que 
eventualmente possa ocorrer, ou dano aos usuários estudantes ou a terceiros na 
execução dos serviços contratados, inclusive pagamento de indenização devida.  
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CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
 9.1 – As penalidades serão de acordo com o Edital completo. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
 10.1 – A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP, poderá rescindir de 
pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização 
nos seguintes casos: 
  

a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, 
concurso de credores, cisões ou fusões; 
 

b) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de 
transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem 
autorização prévia da Prefeitura Municipal de Estiva 
Gerbi/SP. 

 
c) Paralisação ou atraso do Serviço prestado; 

 
 
 10.2 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da 
licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, 
conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
 
 10.3 – Se a Prefeitura Municipal, tiver que ingressar em juízo em conseqüência 
deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, 
pagará a primeira, a titulo de honorário advocatícios, a importância correspondente a 
10% (dez por cento) do valor da causa. 
 
 10.4 – Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos o Edital e seus anexos. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
 
 11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
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dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos 
das custas processuais e demais cominações legais. 
 
Estiva Gerbi......de........de... 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI 
CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATADO 
EMPRESA........................................ 
 
 
TESTEMUNHA      TESTEMUNHA 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: _______________________________________________ 
CONTRATADO:_________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE 
ORIGEM):_____________________________________________________ 
OBJETO: 
___________________________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento 
de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 
então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas 
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 
previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
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CPF: ____________________________  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


