Aviso de Abertura

de Licitação - Concorrência

02/2019

EDITAL 06/2019

Pelo presente Edital, ficam os licitantes interessados
cientificados do Edital n" 06/2019, da Concorrência 02/2019, relativo à contratação de pessoa
jurídica legalmente constituída e/ou de profissional autônomo devidamente regularizado para
prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural para as unidades escolares do
município, e retomo dos alunos aos respectivos locais de residência.

Os licitantes interessados poderão solicitar o referido edital, de
segunda à sexta-feira, das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal
de Analândia, fones: (19) 3566.9090, ou pelo site www.analandia.sp.gov.br.
Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser
entregues no serviço de protocolo da Prefeitura, à Avenida 04,381, Centro, Analândia/SP, até
as 09h30min do dia 17 de junho de 2019, sendo sua abertura neste mesmo dia as 10hOOmin.

Analândia, aos 08 de maio de 2019.

Prefeito Municipal

--------_.

Avenida 4, nO 381 - Fone (19) 3566-9090 - CEP 13.550-000 -Analândia - SP
gabinete@analandia.sp.gov.br
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DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

COMCORRÊNCIA 02/2019
EDITAL N° 06/2019
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
E-MAIL
CIDADEIESTADO
I) TELEFONE
FAX
Obtivemos, através de acesso à página www.analandia.sp.gov.br, nesta data, cópia do Instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
LOCAL:
DATA:
I
I
ASSINATURA
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo a Comissão de Licitações, por meio do e-mail
gabinete@analândia.sp.gov.br.
A não remessa do recibo de retirada de Edital exime o MUNICÍPIO da responsabilidade da
comunicação através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
osterionnente qualquer reclamação.
Recomendamos ainda consultas regulares, ao site www.analandía.sp.gov.br, para verificar a
existência de eventuais comunicações, alterações e ou esclarecimentos acerca deste processo
licita tório.
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Avenida 4, nO381 - Fone (19) 3566-9090 - CEP 13.550-000 -Analândia - SP
gabinete@analandia.sp,gov.br

CONCORRÊNCIA 02/2019
De conformidade com determinação do Prefeito do Município da Estância Climática de
Analândia/SP, faço público para conhecimento dos interessados que acha-se aberta a
Concorrência 02/2019 objetivando a contratação de pessoa jurídica legalmente
constituída e/ou de profissional autônomo devidamente regularizado para prestação de
serviços de transporte de alunos da zona rural para as unidades escolares do município, e
retorno dos alunos aos respectivos locais de residência.
Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no serviço de
protocolo da Prefeitura, à Avenida 04, 381, Centro, Analândia/SP, até as 09h30min do dia
17 de junho de 2019, sendo sua abertura neste mesmo dia as 10hOOmin.
A prefeitura fornecerá, à Avenida 04, 381, Centro, Analândia/SP, cópia deste Edital com
seus elementos técnicos constitutivos, mediante o recolhimento aos cofres públicos do
valor de R$: 30,00 (trinta reais).
1. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
1.1. Integral o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
1.1.1. Anexo I - Termo de Referência;
1.1.2. Anexo II - Modelo de Proposta Financeira;
1.1.3.Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
1.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do
Trabalho;
1.1.5. Anexo V - Modelo de Credenciamento;
1.1.6. Anexo VI - Minuta do Contrato;
1.1.7. Anexo VII- Modelo de Termo de Ciência e Notificação.
2. DO OBJETO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica legalmente
constituída e/ou de profissional autônomo devidamente regularizado para prestação de
serviços de transporte de alunos da zona rural para as unidades escolares do município, e
retorno dos alunos aos respectivos locais de residência.
2.2. A licitante poderá vistoriar as linhas "in loco", se houver interesse, para conhecer as
especificidades da empreitada, devendo marcar a visita com antecedência mínima de 03
(três) dias corridos antes da data marcada para protocolar os envelopes com documentos
e as propostas.
2.2.1. O agendamento da visita técnica, caso seja de interesse da licitante, deverá ser
feito por escrito, através do serviço de protocolo, diretamente do Paço Municipal, a
Avenida 04, 381, Centro, Analândia/SP.
2.2.2. Realizado o protocolo, o setor competente entrará em contado com a licitante,
marcado a data e o horário da visita técnica, que será acompanhada por servidor
designado pela Secretaria de Educação.

a
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3.1. O contrato de prestação de serviços terá vigência ate 31/12/2019, contados da data
da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta)
meses corridos e consecutivos, por tratar-se de serviços de natureza continuada, nos
moldes do disposto no inciso II, do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
se for de interesse das partes, mediante aviso prévio por escrito.

4. DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Não poderão participar desta licitação empresas:
4.1.1. Temporariamente suspensas de licitar e/ou impedidas de contratar com o Município
de Analândia;
4.1.2. Das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de Analândia;
4.1.3. Declarada inidônea para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
4.1.4. Em consórcio;
4.2. Admite-se a participação de empresas em processo de recuperação judicial, desde
que essas apresentem as certidões exigidas, mesmo que positivas, e demonstrem que já
tiveram seus Planos de Recuperação acolhidos judicialmente, na forma do art. 58 da Lei
nO11.101/2005
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os envelopes N° 01 (um) - Documentos e N° 02 (dois) - Proposta Financeira
deverão ser apresentados, separadamente em envelopes lacrados, opacos e
indevassáveis, contendo os seguintes dizeres na parte externa:
Prefeiturado Municípioda EstânciaClimáticade Analândia
Avenida04,381, Centro,Analândia/SP
EnvelopeN° 01 (um)- Documentos
Concorrência02/2019
Dadosda EmpresaLicitante
RazãoSocial
EndereçoCompleto
Telefone
CNPJ
Prefeiturado Municípioda EstânciaClimáticadeAnalândia
Avenida04,381, Centro,Analândia/SP
I EnvelopeN° 02 (dois)- PropostaFinanceira
Concorrência02/2019
Dadosda EmpresaLicitante
RazãoSocial
EndereçoCompleto
Telefone
CNPJ
5.1.1. A licitante ME - Microempresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte que de~
gozar dos benefícios da Lei Complementar nO 123 de 14 de dezembro de 2006, e

I

posteriores alterações, deverá comprovar seu porte mediante a apresentação
requerimento juntando documento que comprove a condição de ME ou EPP.

de

5.1.2. O referido documento deverá estar dos envelopes N° 01 (um) - Documentos e N°
02 (dois) - Proposta Financeira.
6. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES
6.1. O Envelope N° 01 (um) - Documentos, deverá conter a documentação de que trata o
item 7.
6.2. O Envelope N° 02 (dois) - Proposta Financeira, deverá conter a proposta da licitante,
de acordo com o disposto no item 10.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Será considerado habilitada a licitante que apresentar os documentos relacionados
neste edital.
7.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante:
7.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
7.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
7.2.3. A mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial);
7.2.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação.
7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou, excepcionalmente,
por um servidor publico com prévio agendamento, ou por publicação em órgão da
imprensa oficial, ou ainda extraídos via internet.
7.3.1. Para efeito da validade das certidões
falência, concordata, recuperação judicial e/ou
lei ou do próprio documento, será considerado
sua expedição e a data limite para entrega dos

de regularidade fiscal e/ou negativa de
extrajudicial, se outro prazo não constar da
o lapso de 06 (seis) meses entre a data de
envelopes.

7.3.2. Os documentos deverão preferencialmente
ser apresentados ordenadamente,
numerados sequencialmente
por item da habilitação de modo a facilitar sua análise.
7.4. Na hipótese de superveniência de fato impeditivo da habilitação, obriga-se a licitante
a declará-lo, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas neste edital.
7.5. Habilitação

Jurídica

(pessoa jurídica

legalmente

constituída);

7.5.1. A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa cujo objeto social seja
compatível com o objeto licitado consistirá em:

-c/)

7.5.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;
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7.5.1.2. Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados;
7.5.1.3. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária tipo S/A): o ato
constitutivo e alterações subsequentes deverão vir acompanhados de documentos de
eleição de seus administradores em exercício;
7.5.1.4. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa): inscrição do
ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
7.6. Regularidade Fiscal e Trabalhista (pessoa jurídica legalmente constituída):
7.6.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento
com que pretende firmar o contrato, matriz (sede) ou a filial (domicílio).
7.6.2. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
7.6.2.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério
da
Fazenda
ou
Comprovante
de
Inscrição
e
de
Situação
Cadastral
(www.receita.fazenda.gov.br) .
7.6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e Estadual, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado.
7.6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou
outro prova equivalente, na forma da Lei (Código Tributário Nacional);
7.6.2.3.1. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social - INSS
em nome da licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN expedida pela Receita Federal, com prazo de
validade em vigor, através do link (www.receita.fazenda.gov.br);
7.6.2.3.2. As certidões constantes do subitem 7.6.2.3.1 serão aceitas separadamente,
caso ainda estejam com o prazo de validade em vigor;
7.6.2.3.3. A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada
apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;
7.6.2.3.3.1.
Quando tratar-se de
(www.dividaativa.pge.sp.gov.br) ;

empresa

sediada

no

Estado

de

São

pela

Paulo

7.6.2.3.4. A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por
Certidão Negativa de Tributos Mobiliários emitida pelo Município em que o
estabelecimento estiver situado;
7.6.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal ou através do sistema eletrônico, ficando sua aceitaçã:f
condicionada à verificação da veracidade pela internet (www.caixa.gov.br);
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7.6.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNOT, com validade em vigor, nos
moldes do que estabelece a Lei Federal nO12.440 de 07 de julho de 2011 (www.tst.jus.br);
7.6.3. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Positivas
com Efeitos de Negativa.
7.6.3.1. Considera-se positiva com efeitos de Negativa a certidão em que conste a
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
7.7. Qualificação Técnica (pessoa jurídica legalmente constituída):
7.7.1. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
7.7.1.1. Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, em nome da licitante, comprovando satisfatoriamente a prestação de serviços
com as características semelhantes as do objeto desta licitação;
7.7.1.2. Cópias reprográficas dos documentos dos veículos que serão disponibilizados
para a execução dos serviços, devidamente regularizados e licenciados, inclusive quanto
ao seguro obrigatório dos passageiros que serão transportados, devendo os mesmos
possuírem no máximo (10) dez anos de uso, a contar da data de sua fabricação; ou
declaração escrita e expressa assinada e datada, de que no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias corridos da data de homologação e adjudicação desta licitação, a licitante
apresentará a documentação solicitada por este item;
7.7.1.3. Comprovação de capacidade técnico-operacional mediante a apresentação de
cópias reprográficas de CNH - Carteira Nacional de Habilitação, categoria "O" (no
mínimo) dos condutores que irão desempenhar os serviços de transporte de alunos; ou
declaração escrita e expressa, assinada e datada de que no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias corridos da data da homologação e adjudicação desta licitação, a licitante
apresentará a documentação solicitada por este item;
7.7.1.4. Prova de frequência e conclusão de curso especializado a que se refere a
Resolução CONTRAN 57/98, de 21 de maio de 1998 e suas posteriores alterações, que
estabelece normas gerais para curso de capacitação de condutores de veículos de
transporte coletivo de passageiros; ou declaração escrita e expressa, datada e assinada,
de que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos da data da homologação e
adjudicação desta licitação, a licitante apresentará a documentação solicitada por este
item;
7.7.1.5. Prova de frequência e conclusão de curso especializado que estabelece normas
gerais para transporte escolar; ou declaração escrita e expressa, datada e assinada, de
que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos da data da homologação e
adjudicação desta licitação, a licitante apresentará a documentação solicitada por este
item;
7.8. Qualificação Econômico-Financeira (pessoa jurídica legalmente constituída)
Edital
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7.8.1. De forma a demonstrar a prova de qualificação Econômico-Financeira, os licitantes
deverão apresentar:
7.8.1.1. Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial e/ou extrajudicial
expedida pelos cartórios distribuidores da sede da pessoa jurídica.
7.9. Declarações (pessoa jurídica legalmente constituída)
7.9.1. Declaração escrita e expressa assinada pelo sócio da empresa ou por seu
representante legal, de que inexiste qualquer impeditivo à sua participação na licitação,
que não foi declarada inidônea, impedida ou suspensa de licitar ou contratar com a
administração pública, em quaisquer de suas esferas e que se compromete a comunicar
ocorrência de fatos supervenientes (Anexo III);
7.9.2. Declaração escrita e expressa assinada pelo SOCIO da empresa ou por seu
representante legal, que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores
de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho ao menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos (Anexo IV).

7.10. Habilitação Jurídica (profissional autónomo devidamente regularizado):
7.10.1. A documentação relativa à habilitação do profissional autônomo devidamente
regularizado consistirá em:
7.10.1.1. Cópia da Cédula de Identidade (RG) do profissional;
7.11. Regularidade Fiscal e Trabalhista (profissional autônomo devidamente regularizado):
7.11.1. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:
7.11.1.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Ministério da
Fazenda (www.receita.fazenda.gov.br).
7.11.1.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.
7.11.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal ou outra prova
equivalente, na forma da Lei (Código Tributário Nacional);
7.11.1.3.1. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social INSS em nome da licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN expedida pela Receita Federal, com prazo
de validade em vigor, através do link (www.receita.fazenda.gov.br);
7.11.1.3.2. As certidões constantes do subitem 7.11.1.3.1 serão aceitas separadamente,
caso ainda estejam com o prazo de validade em vigor;
7.11.1.3.3. A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada p~r
Certidão Negativa de Tributos Mobiliários emitida pelo Município em que o prOfiSSional, •
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estiver registrado;
7.11.2. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Positivas
com Efeitos de Negativa.
7.11.2.1. Considera-se positiva com efeitos de Negativa a certidão em que conste a
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
7.12. Qualificação Técnica (profissional autônomo devidamente regularizado):
7.12.1. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
7.12.1.1. Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, em nome da licitante, comprovando satisfatoriamente a prestação de serviços
com as características semelhantes as do objeto desta licitação;
7.12.1.2. Cópia reprográfica do documento do veículo que será disponibilizado para a
execução dos serviços, devidamente regularizado e licenciado, inclusive quanto ao
seguro obrigatório dos passageiros que serão transportados, devendo o mesmo possuir
no máximo (10) dez anos de uso, a contar da data de sua fabricação; ou declaração
escrita e expressa assinada e datada, de que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
corridos da data de homologação e adjudicação desta licitação, a licitante apresentará a
documentação solicitada por este item;
7.12.1.3. Comprovação de capacidade técnico-operacional mediante a apresentação de
cópia reprográfica da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, categoria "0" (no mínimo)
do condutor que irá desempenhar os serviços de transporte de alunos; ou declaração
escrita e expressa, assinada e datada de que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
corridos da data da homologação e adjudicação desta licitação, a licitante apresentará a
documentação solicitada por este item;
7.12.1.4. Prova de frequência e conclusão de curso especializado a que se refere a
Resolução CONTRAN 57/98, de 21 de maio de 1998 e suas posteriores alterações, que
estabelece normas gerais para curso de capacitação de condutores de veículos de
transporte coletivo de passageiros; ou declaração escrita e expressa, datada e assinada,
de que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos da data da homologação e
adjudicação desta licitação, a licitante apresentará a documentação solicitada por este
item;
7.12.1.5. Prova de freqüência e conclusão de curso especializado que estabelece normas
gerais para transporte escolar; ou declaração escrita e expressa, datada e assinada, de
que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos da data da homologação e
adjudicação desta licitação, a licitante apresentará a documentação solicitada por este
item;
7.12.1.6. Declaração escrita e expressa, datada e assinada, que o transporte dos alunos ..
Edital n? 02/19 - Concorrência n" 01/2019

Pág. 7 de 31

J

4-

---------------------------------------------------

será realizado pelo próprio licitante proponente, quando tratar-se de empresa individual ou
profissional autônomo;
7.12.1.7. Somente será aceito um motorista substituto para empresa individual ou
profissional autônomo em casos de saúde e por um período determinado.
7.13. Declarações (pessoa jurídica legalmente constituída):
7.13.1. Declaração escrita e expressa assinada pelo profissional, de que inexiste qualquer
impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarado inidôneo, impedido ou
suspenso de licitar ou contratar com a administração pública, em quaisquer de suas
esferas e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Anexo III);
7.13.2. Declaração escrita e expressa assinada pelo profissional, que não outorga
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer
trabalho ao menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
14 (catorze) anos (Anexo IV).
7.14. A comprovação de regularidade fiscal das licitantes enquadradas como ME e EPP
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, nos moldes do art. 42 da Lei
Complementar 123/2006;
7.15. As ME ou EPP, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda
a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, nos moldes do art. 43, caput, da Lei Complementar
123/2006.
7.16. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do resultado desta licitação,
prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos moldes do § 1°, do art. 43, da
Lei Complementar 123/2006;
7.17. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 7.16, implicará na
decadência do direito a assinatura do contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital
7.18. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz;
7.19. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, seja o detentor do contrato, deverá apresentar toda a documentação de
ambos os estabelecimentos;
7.20. A Comissão de Licitações poderá diligenciar em qualquer fase desta licitação,
efetuando consulta na internet junto aos sítios dos órgãos expedidores a fim de verifica4-r
veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
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8. DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
• 12.361.9031 - Ensino Fundamental- FUNDES 40% Fundamental
• 3.3.90.39.00.00.00.00.2262 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
• 12.362.9015 - Ensino Médio
• 3.3.90.39.00.00.00.00.2230 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
• 12.362.9011- Ensino Fundamental
• 3.3.90.39.00.00.00.00.5220 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
• 12.361.9011- Ensino Fundamental
• 3.3.90.39.00.00.00.00.1220 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
• 12.364.9013 - Ensino Superior
• 3.3.90.39.00.00.00.00.1200 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8.2. A dotação cima elencada é constante do orçamento-programa para o exercício
econômico e financeiro de 2019 e as correspondentes para os exercícios futuros, em caso
de prorrogação contratual.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DA HABILITAÇÃO
9.1. Em data e horário designados para a abertura dos envelopes no local indicado, a
Comissão de Licitações dará início à abertura dos Envelopes nO01 (um) - Documentos.
9.2. No início da sessão, precedente à abertura dos Envelopes, a Comissão de Licitações
identificará os respectivos representantes das licitantes.
9.3. Recomenda-se o comparecimento de representantes das empresas licitantes nas
sessões públicas.
9.4. As licitantes poderão se fazer representar por um diretor, por um de seus sócios, por
um procurador ou por um representante credenciado por carta conforme Anexo V Modelo de Carta de Credenciamento;
9.4.1. Quando a empresa for representada por um diretor ou por um de seus sócios,
deverá ser apresentado o ato constitutivo, em original ou cópia autenticada;
9.4.2. Quando a empresa for representada por procurador deverá ser apresentada
procuração no original ou cópia autenticada;
9.4.3. No caso de representante, deverá ser apresentada carta de credenciamento em
original ou cópia autenticada.
9.5. Caso haja a presença de todos os representantes legais das licitantes, a Comissão
poderá, a seu critério, proceder ao julgamento da habilitação no ato da abertura dos
Envelopes Documentos.
9.5.1. Se todos os representantes concordarem com o resultado e desistirem
expressamente da interposição de recurso, quanto ao julgamento proferido, a Comissão
procederá a abertura dos Envelopes nO02 (dois) - Proposta Financeira, das empresa~
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habilitadas, em sessão realizada imediatamente após o encerramento e lavratura da ata
da primeira sessão.
9.6. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertos os Envelopes nO 02
(dois) - Proposta Financeira, não cabe desclassificação por motivos relacionados com a
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento,
9.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.8. No caso de licitante ser enquadrada como ME ou EPP proceder-se-á conforme
descrito no item 7.16, dando sequência a abertura dos envelopes com as propostas,
mesmo que estas apresentem alguma restrição na documentação de regularidade fiscal.
10. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA FINANCEIRA
10.1. A proposta Financeira deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante
do Anexo II, em 01 (uma) via datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada pelo
representante legal da empresa, pelo profissional ou procurador com poderes de
representação, devidamente qualificado (nome, RG e cargo), sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas.
10.2. Nos preços propostos deverão estar considerados todos os custos diretos e
indiretos, incluindo: salários, insumos, taxas, tributos, contribuições, despesas indiretas,
seguros, benefícios, lucros e outros, constituindo, assim, a única despesa pela execução
do objeto desta licitação, sem que caiba, à licitante vencedora, em qualquer caso, direito

regressivo em relação ao município.
10.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.
10.4.A apresentação da proposta, implica na aceitação pela licitante:
10.4.1. Da validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos e consecutivos, a contar da
data limite para apresentação dos envelopes.
10.4.2. Do prazo de pagamento: até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da efetiva
prestação dos serviços.
11. DOS PROCEDIMENTOS E DO JULGAMENTO
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

DOS DOCUMENTOS DE

11.1. Os envelopes nO1 e nO2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação
e a proposta comercial deverão ser protocolizados no setor de protocolos da Prefeitura,
Avenida 04, 381 - Centro, até o horário previsto neste Edital para a apresentação da
proposta.
11.2. O licitante poderá se fazer representar neste certame desde que, no iníci.oda sessãLf!
pública de abertura dos envelopes, seu representante apresente a Carta Credencial, com t

.
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a firma reconhecida em cartório do representante legal e cópia do contrato social ou
estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.
11.3.A Comissão Municipal de Licitação apreciará e julgará esta licitação em ato público,
com estrita observância dos dispositivos da Lei Federal nO8.666/93, de cujos trabalhos e
procedimentos lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada por todos os presentes.
11.4. A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e
rubricarão cada documento. Não serão habilitados os licitantes que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos solicitados no edital, mais especificamente no item
7, ou o fizerem de maneira incompleta ou incorreta, da decisão de habilitação ou
inabilitação caberá recurso pelas interessadas, suspendendo-se o certame até o seu
julgamento.
11.5. Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão
Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto
à interposição de recurso poderá ocorrer, na seqüência, a abertura dos envelopes nO2
(proposta comercial);
11.6. Caso não ocorra a hipótese prevista no item anterior, a Comissão marcará e
divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nO 2 (proposta
comercial).
11.7.As comunicações referentes a este certame serão publicadas no DOE.
11.8. Encerrada a fase de habilitação, pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela
renúncia das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá os envelopes
fechados de propostas às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da
sessão ou nela poderão permanecer apenas como assistentes.
11.9. Por ocasião da abertura das propostas, lavrar-se-à Ata, que deverá conter as
ressalvas pertinentes apresentadas pelos representantes presentes e pela Comissão.
11.10. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que
as ofertas apresentem.
11.11. Será considerada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor preço
global por linha.
11.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do Edital e
seus anexos ou da legislação aplicável, e em especial as que:
11.12.1. Estiverem em desacordo com as exigências contidas no item 10;
11.12.2. Forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

'#.

M-

11.12.3. Basearem seus preços nos de outros concorrentes ou oferecerem reduções..'
sobre as propostas mais vantajosas;
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11.12.4. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições
estabelecidas neste edital;
11.12.5.Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
11.12.6.Apresentarem informações inverídicas;
11.12.7. Apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das
informações a que se destinam;
11.12.8. Não atenderem as diligências realizadas, dentro do prazo estipulado.
11.13. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência as
licitantes enquadradas como ME ou EPP, conforme art. 44, da Lei Complementar
123/2006, nos seguintes termos:
11.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
empresas enquadradas como ME ou EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada, nos moldes do § 1°, do art. 44, da Lei
Complementar 123/2006;
11.13.2. A ME ou EPP cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior aquela mais bem classificada no certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado, nos moldes do inciso I, do art. 45, da Lei
Complementar 123/2006;
11.13.3. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar
nova proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a notificação formal da
classificação provisória;
11.13.4. A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 10 deste
edital, inserida em envelope lacrado, opaco e indevassável, contendo em sua parte
externa o nome da empresa proponente e seu endereço, bem como o número da
presente licitação e ainda a indicação correspondente ao seu conteúdo a saber:
Prefeitura do Município da Estância Climática de Analândia
Avenida 04, 381, Centro, Analândia/SP
Envelope N° 02 (dois) - Proposta Financeira Renovada (LC
123/2006)
Concorrência 02/2019
Dados da Empresa Licitante
Razão Social
Endereço Completo
I Telefone

LCNPJ
11.13.5. Se houver equivalência dos valores apresentados pelas licitantes enquadradaJ_
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como ME ou EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.6.1 deste edital,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
exercer a preferência e apresentar a proposta com melhor oferta, nos moldes do inciso III,
do art. 45, da Lei Complementar 123/2006.
11.13.6. Caso a ME ou a EPP mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura
da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem
no limite disposto no item 11.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito, nos moldes do inciso II, do art. 45 da Lei Complementar 123/2006.
11.13.7. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta
mais bem classificada não tiver sido apresentada por ME ou EPP.
11.13.8. Uma vez exercido o direito de preferência as ME ou EPP, observados os limites e
a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentadas por elas propostas de preço
inferior ao do primeiro classificado, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame, nos moldes do § 1°, do art. 45 da Lei Complementar

123/2006.
11.13.9. Em caso de empate de preços entre duas ou mais propostas apresentadas por
licitantes não enquadradas como ME ou EPP, e depois de obedecido ao disposto no §2°,
do art. 30 da Lei 8.666/93, a classificação far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual
todos os licitantes serão convocados, nos moldes do §2°, do art. 45 da mesma lei.
11.14. A homologação da licitação e adjudicação de seu objeto a licitante vendedora
ocorrerão por ato e decisão do Chefe do Poder Executivo, devidamente publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através do Serviço de
Protocolo, no Paço Municipal, a Avenida 04, 381, Centro, Analândia/SP, mediante petição
fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada do ato constitutivo em
vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), dirigida ao
Presidente da Comissão de Licitação, observando-se, para esse efeito, o rito e as
disposições estabelecidas no Capítulo V da Lei 8.666/93 e suas alterações.
12.2. Dos atos da comissão cabem recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos seguintes casos:
12.2.1. Habilitação ou inabilitação da licitante;
12.2.2. Julgamento das propostas.
12.3. Interposto o recurso contra ato da Comissão, os demais licitantes serão
comunicados, através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.4.A intimação do ato referido no subitem 12.2. poderá ser feita por comunicação dire!:
aos interessados, lavrada em ata, desde que presentes os prepostos de todos ~

{}
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licitantes no ato em que foi adotada a decisão ou mediante publicação do Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
12.5. Os recursos previstos no subitem 12.2 terão efeito suspensivo.
12.6. Caberá ainda representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da
decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico.
12.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
12.8. Para efeito de contagem de prazos legais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento e serão considerados dias úteis aqueles em que houver expediente
público normal na Prefeitura.

13. DO CONTRATO
13.1. Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto a proposta de menor
preço global por linha.
13.2.A Prefeitura convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar o
contrato, cuja minuta integra este edital, sob pena de decair do direito a contratação,
podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 16.1.
13.2.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Prefeitura.
13.3. No ato de assinatura do contrato deverá a adjudicatária, obrigatoriamente, assinar o
Termo de Ciência e de Notificação, conforme modelo constante do Anexo VII, que estará
sujeito à remessa ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, caso o valor da
contratação ultrapasse o limite estabelecido na alíena "c", inciso II, do art. 23 da Lei
8.666/93 e suas alterações.
13.3.1. A não assinatura do Termo de Ciência e de Notificação, impedirá a assinatura do
contrato, com incidência das penalidades previstas no subitem 16.1.
13.3.2. Para que o contrato seja celebrado, a adjudicatária deverá apresentar cópias
reprográficas dos seguintes documentos:
13.3.2.1.Apólice de seguro dos veículos que serão utilizados nos serviços;
13.3.2.2. Documentos dos veículos que serão disponibilizados para a execução dos
serviços, devidamente regularizados e licenciados, inclusive quanto ao seguro obrigatório
dos passageiros que serão transportados;
13.3.2.3. Prova de frequência e conclusão de curso especializado a que se refere a~
Resolução CONTRAN 57/98, que estabelece normas gerais para o curso de capacitação
de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros;
•

.
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13.3.2.4. Comprovante de que os veículos foram devidamente vistoriados pela Secretaria
de Educação e/ou CIRETRAN, conforme o caso, atestando que os mesmos estão em
condições de executar os serviços objeto desta licitação.
13.4. Durante a vigência das propostas, a Prefeitura poderá convocar os adjudicatários
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato, em razão da
inexecução pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente cancelamento
do contrato, inclusive em caso fortuito ou força maior.
13.5. Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 13.2 para
assinar o contrato com o saldo quantitativo e o período remanescente do contrato anterior.
13.6. Os contratados não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de
inexecução contratual.
14. DO RECEDIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

14.1. No recebimento e aceitação dos serviços será observada, no que couber, as
disposições contidas nos arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
15. DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA

15.1. Entregar os serviços nas quantidades solicitadas e datas previstas, atendendo todas
as exigências técnicas e as normas vigentes.
15.2. Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste edital,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei.
15.3. Efetuar seguro de responsabilidade civil perante terceiros, prevenindo eventuais
sinistros, além do seguro contra acidentes de trabalho, que decorre da legislação em
vigor, pagando os respectivos prêmios.
15.4. Submeter à fiscalização, previamente e por escrito, para análise e aprovação dos
serviços entregues.
15.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções no
prazo assinalado pela Prefeitura.
15.6. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Prefeitura.
16. DAS PENALIDADES

16.1. A desistência da proposta e não assinatura do contrato no prazo estabelecido no
item 13.2, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão:
16.1.1. Cobrança pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa no valor d+
5% do valor do contrato.

j
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16.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a
Prefeitura, pelo período de 02 (dois) anos.
16.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação,
segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:
16.2.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
para as quais tenha a empresa contratada concorrido diretamente, ocorrência que será
registrada no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura;
16.2.2. Multa nos termos da minuta do contrato;
16.2.3. Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Analândia, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de
descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais
de uma Ordem de Serviço.
16.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
16.4. As penalidades previstas neste item tem caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município.
16.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não excluí a das demais,
quando cabíveis.
16.6. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou cometer fraude, a licitante
poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
16.6.1. Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Analândia, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;
16.6.2. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Analândia, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

17. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
17.1. Para aceitação dos serviços os mesmos devem atender às normas técnicas
pertinentes, sem prejuízo de orientações adicionais especificadas nas Ordens de Serviço.

18. DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
18.1. A Prefeitura providenciará os pagamentos nas condições previstas na minuta do
contrato, após a emissão da respectiva nota fiscal de prestação de serviços, na sua forma
eletrônica.

19. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DO REEQUILíBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO
19.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis até o final do período de 12 (doze) meses
corridos a partir da data da assinatura do contrato.
19.2 Em qualquer hipótese é assegurado à empresa contratada o direito de pleitear
recomposição para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato,
desde que preenchido os pressupostos legais autorizadores habitados no art. 65, II, "d" da.
'c:;,
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Lei Federal 8.666/93.
19.3. Os preços poderão ser reajustados depois de cumprido o prazo do item 19.1,
utilizando-se como parâmetro de reajuste o IGPM/FGV/SP - índice Geral de Preços de
Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo/SP, ou outro ínidice que vier a
substituí-lo, a critério da CONTRATANTE.
20. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS
20.1. Ao apresentar os envelopes nO01 (um) e nO02 (dois), fica subentendido que a
licitante aceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente edital e em
seus anexos.
20.2. A Prefeitura não receberá propostas enviadas por via postal ou fora do horário
estabelecido.
20.3. A Prefeitura poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Prefeitura poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas no art. 48 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
20.5. A comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas em razão do presente
edital, desde que manifestadas por escrito, através do serviço de protocolo, até 05 (cinco)
dias úteis anteriores à data estabelecida para a entrega dos envelopes.
20.6. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.7. É facultada a Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
20.8. No interesse público, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser: adiada a abertura desta licitação, ou alterado o edital, com
fixação de novo prazo para a realização da licitação.
20.9. A prefeitura, através de comissão designada, poderá realizar a qualquer momento
irrestrita vistoria aos veículos e documentos para fiel cumprimento do contrato.

Analândia, 08 de maio de 2019.

c:i:.,,..,.,...,~~~~'fItrn~ascia
Prefeito Municipal
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CONCORRÊNCIA 02/2019
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto: contratação de pessoa jurídica legalmente constituída e/ou de profissional
autônomo devidamente regularizado para prestação de serviços de transporte de alunos
da zona rural para as unidades escolares do município, e retorno dos alunos aos
respectivos locais de residência.
As linhas em licitação são as seguintes:
Linhas

Trajetos

Linha Rota 01 - manhã - às 05:00hs - Fazenda São Judas
03
Tadeu - Sítio Todos os Santos - Sítio Água Fria Sítio São Jorge - 51 Km - previsão de alunos: 05 estrada de terra;
Rota 02 - Tarde - às 12:15hs - Fazenda São Judas
Tadeu - Sítio Todos os Santos - Sítio Água Fria Sítio São Jorge - 51 Km - previsão de alunos: 05 estrada de terra;;
Linha Rota 01 - Manhã - às 05:00hs - Fazenda Menina
06
Moça - Sítio Santa Julieta - 44Km - previsão de
alunos: 5 - estrada de terra;
Rota 02 - Tarde - às 12:15hs - Fazenda
Chapultepec - Rancho Lagoa da Serra - Fazenda
Calegória - Fazenda Santa Maria da Glória - Sítio
Bela Vista - Cusco Ville - 25Km - previsão de
alunos: 9 - estrada de terra;
Rota 03 - Sítio Santa Bárbara - CDHU - Casinhas Ladeira - 15km - previsão de alunos: 01/09 - piso
misto;
Rota 04 - Escola - CDHU - Fazenda São Leopoldo
Mandic - 45Km - previsão de alunos: 8/1 - piso
pavimentado;
Linha Rota 01 - Noite - 23:00hs - Fazenda Santa Elisa 07
Fazenda Santo Angelo - Fazenda Nova Estância Fazenda Pico Alto - Fazenda da Toca - Fazenda
Sóbloco - 105Km - previsão de alunos: 7 - piso
misto;
Linha Rota 01 - Manhã - às 06:00hs - Rangel - 4Km 08
previsão de alunos: 04 - piso pavimentado;
Rota 02 - Tarde - às 12:15hs - Fazenda da Toca 56 Km - previsão de alunos: 05 - piso misto;
Rota 03 - Tarde - ás 17:00hs - CDHU - Centro Jardim Progresso/Nova Esperança/Ladeira - 6Km previsão de alunos: 8 - piso pavimentado;
Rota 04 - Tarde - 17:30hs - Granja Castelo - 42Km
- previsão de alunos: 1 - estrada de terra;
Linha Rota 01 - Manhã - às 05:00hs - Portal das
12
Samambaias - 13Km - previsão de alunos: 8 - piso
misto;
Rota 02 - Tarde - às 12:15hs - Fazenda Pequena
Holanda - Fazenda Santa Cândida - Chácara Santo
Antonio da Oliveiras - Fazenda Santo Angelo L...-_...JFazenda Santa Elisa - 69 Km - previsão de alunos:

Dias
Úteis
21

Km/dia

R$ Km

R$ Mensal

102

R$:2,90

R$:6.211,80

21

129

R$: 2,90

R$: 7.856,10

21

105

R$: 2,90

R$: 6.394,50

21

108

R$: 2,90

R$: 6.577,20

21

125

R$: 2,90

R$: 7.612,50

'k
L---...I.---l-----1..._____j
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07 - piso pavimentado;

Linha
18

Linha
19

Linha
21

Linha
23

Linha
26

Rota 03 - Noite - às 23:00hs - Jardim Progresso Portal das Samambaias -Fazenda São Joaquim Sítio Pelegrino - 43Km - previsão de alunos: 09 - 03
- piso misto;
Rota 01 - Manhã - às 05:00hs - Fazenda
Chapultepec - Rancho Lagoa da Serra - Fazenda
Calegória - Fazenda Santa Maria da Glória - Sítio
Bela Vista - Cusco Ville - 25Km - previsão de
alunos: 09 - estrada de terra;
Rota 02 - Manhã -às 10:00hs - Fazenda São Judas
Tadeu - Fazenda Pequena Holanda - Fazenda São
Nicolau - Fazenda Nova Estância - Fazenda
Eldorado - Sítio São Gabriel - 109Km - previsão de
alunos: 08 - piso misto;
Rota 01 - Noite - 23:00hs - Fazenda Santo Angelo Santa Elisa - Fazenda Nova Estância - Fazenda da
Toca - Fazenda Pico Alto - Fazenda Sóbloco
102 Km - previsão de alunos: 7 - piso misto;
Rota 01 - Manhã - 05:00hs - Fazenda Fortaleza Fazenda Capim Fino - Fazenda Cachoeira - 39Km previsão de alunos: 04 - estrada de terra;
Rota 02 - Manhã - às 10:00hs - Fazenda Cuscuzeiro
- Fazenda Santo Antônio - 31 Km - previsão de
alunos: 03 - estrada de terra;
Rota 03 - Noite - às 23:00h - Chácara Alvorada Granja Castelo - 48 Km - previsão de alunos: 02
estrada de terra;
Rota 01 - Manhã - às 05:00hs - Fazenda Palmeiras
- Fazenda Santa Maria Cutrale - Sítio Estiva - Sítio
São Joaquim - 51 Km - previsão de alunos: 08
alunos - estrada de terra;
Rota 02 - Tarde - 12:15hs - Fazenda Fortaleza Fazenda Capim Fino - Fazenda Cachoeira - 43Km prvisão de alunos: 04 - estrada de terra;
Rota 01 - Manhã - ás 06:00hs - Nova Analândia Ladeira - CDHU - 15 Km - previsão de alunos: 08 piso misto;
Rota 02 - Manhã - às 11:OOhs - Portal das
Samambaias - 9Km - previsão de alunos - 09 - piso
misto;
Rota 03 - Tarde - às 12:00hs - CDHU - Centro Ladeira - Jardim
Progresso I Nova Esperança -

09Km - previsão de alunos: 09 - piso misto;
Rota 04 - Tarde - às 12:15hs - Fazenda Santa Adele
- 29 Km - previsão de alunos: 04 - piso misto;
Rota 05 - Tarde - às 18:00hs - Fazenda FortalezaFazenda Atalaia - Fazenda Capim Fino - Fazenda
Cachoeira - 38Km - previsão de alunos: 8 - estrada
de terra;
Linha Rota 01 - Manhã - às 05:00hs - Recanto da Saúde27
Fazenda Santa Helena - Fazenda Pinheirinho Fazenda São Leopoldo Mandic - 47Km - previsão de
alunos: 08 - estrada de terra;
Rota 02 - Manhã - às 10:00hs - Sítio Dona Rosa Fazenda Ranchão - Fazenda Santa Ana - 31 Km1.....-_---1previsão de alunos: 09 - estrada de terra;
Edital n" 02119 - Concorrência n" 01/2019
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134

R$: 2,90

R$: 8.160,60

21

102

R$: 2,90

R$: 6.211,80

21

118

R$: 2,90

R$: 7.186,20

21

94

R$: 2,90

R$: 5.724,60

21

100

R$: 2,90

R$: 6.090,00

21

123

R$: 2,90

R$: 7.490,70
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Rota 03 - Tarde - às 19:00hs - Portal das
Samabaias - Fazenda Ranchão - Fazenda São
Leopoldo Mandic - 45 Km - previsão de alunos: 02 piso misto;
Valor Global em R$

R$: 75.516,00

Fonte: média de preços auferida através de levantamento feito pela Administração.
Esta licitação está estimada em R$: 377.580,00 (trezentos e setenta e sete mil quinhentos
e oitenta reais), considerando 5 meses de efetiva prestação de serviços no Exercício de
2019.
As linhas com piso misto envolvem rotas em estrada de terra e pavimentadas.

e

As unidades escolares que poderão ser beneficiadas com o transporte dos alunos serão
as seguintes: Creche Escola Pró-Infância; EMEIF Professora Zezé Salles e Escola
Estadual José Jorge Neto.
Cada linha deverá ser operada através de um veículo tipo van ou perua com capacidade
de carga de no mínimo 08 (oito) passageiros, além do motorista, todos devidamente
sentados com cintos de segurança.
Os veículos deverão possuir equipamento de tacógrafo, devidamente regularizado e em
funcionamento, de forma a permitir que a Prefeitura verifique a quilometragem percorrida,
sendo que o licitante contratado deverá rigorosamente apresentar o "disco do tacógrafo"
dois dias após o fechamento da quinzena.
A quilometragem apresentada pelo licitante para conferencia poderá ser confrontada com
a lista de presença dos alunos.
Os veículos que serão utilizados nos serviços de transporte de alunos deverão possuir
apólice de seguro com validade em vigor durante todo o período contratado, com
cobertura e indenização em caso de sinistros e/ou acidentes, tanto para o motorista, como
para os passageiros e /ou terceiros que possam se envolver.
A cobertura do casco do veículo deverá ser 100% (cem por cento) da Tabela FIPE/SP, ou
pelo valor determinado, conforme o caso, na eventualidade do veículo não possuir
cobertura pela Tabela FIPE/SP, para colisão e incêndio com vítimas.
Os veículos deverão ser vistoriados por um servidor, com vistas a verificar se o mesmo
possuí as necessárias condições de operar o transporte de alunos. Caso seja necessário,
a Prefeitura encaminhará os veículos a serem vistoriados ao órgão responsável pelo
trânsito no município, para que o mesmo se manifeste sobre as reais condições do
veículo que servirá ao transporte de alunos.
No caso de necessidade de aduzir um monitor nas linhas em que sejam transportadas
crianças da educação infantil (creche), será acrescido ao valor do quilômetro rodado o
percentual de 15% (quinze por cento) para fazer frente as despesas com esse serviç:f,
extraordinário.
<
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município poderá a qualquer momento e de forma aleatória ou geral solicitar exame
toxicológico dos motoristas, que deverá ser feito em laboratório indicado pelo município
em até 7 (sete) dias após solicitado.

o contratado deverá apresentar relatório mensal contendo: informações de manutenção
do veiculo utilizado no transporte, abastecimentos, pontuação na Carteira Nacional de
Habilitação, tempo gasto nas viagens, certidão de debito de IPVA e DPVAT.
o descumprimento de qualquer termo deste Edital será motivo para rescisão contratual.
Analândia, 08 de maio de 2019.

I ·4 ascia
Prefeito Municipal
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CONCORRÊNCIA
ANEXO II - FORMULÁRIO

02/2019

DE PROPOSTA FINANCEIRA

Objeto: contratação de pessoa jurídica legalmente constituída e/ou de profissional
autônomo devidamente regularizado para prestação de serviços de transporte de alunos
da zona rural para as unidades escolares do município, e retorno dos alunos aos
respectivos locais de residência.
Proposta:
Linhas

Trajetos

Dias
Úteis
21

Linha xx

Km/dia

Mensal

Declarações:
Declaramos expressamente que os preços constantes desta proposta são completos,
computando todos os custos diretos e indiretos, necessários para o atendimento do objeto
desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre
o objeto licitado, constante desta proposta, assim como tarifa de pedágio.
Declaramos expressamente que os serviços ofertados por nossa empresa, atendem
rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto da licitação.
Declaramos expressamente que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas
as condições contidas nesta Concorrência, bem como verificamos todas as
especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou
documentos que dele fazem parte.
Declaramos expressamente que estamos cientes de todas as condições que possam
qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões
existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de
seu objeto.
Dados cadastrais da proponente:
Razão Social:
Endereço:
Município/UF:
Fone: (_)
CNPJ (MF):
Validade desta proposta: __
Condições de pagamento:

_
---------------------Bairro:
Fax: (_)
'-

-J

__
_
_
dias corridos (mínimo 60 dias)
_

Local e data:

_

Carimbo e Assinatura:

_

--~.
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CONCORRÊNCIA
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO

02/2019

DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura do Município da Estância Climática de Analândia
Avenida 04,381, Centro
AnalândialSP

A

empresa

estabelecida

na
CEP
---------------------telefone
(
)
,
inscrita no CNPJ
_______________ , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador)
______________
, portados do RG
e do CPF
__________
, no uso de suas atribuições legais, vem:
/

Bairro

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,
que não se encontra penalizada por declarações de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com quaisquer entes da Administração Pública, e que se compromete a
comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade, assina a presente.
Local e data:

_

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade
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CONCORRÊNCIA

02/2019

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O
MINISTÉRIO DO TRABALHO
DECLARAÇÃO
À

Prefeitura do Município da Estância Climática de Analândia
Avenida 04, 381, Centro
AnalândialSP

e

A empresa
___________
_______
______________
_________

na
CEP
telefone
(
)
,
inscrita
no CNPJ
, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador)
, portados do RG
e do CPF
, no uso de suas atribuições legais, vem:
1

estabelecida

Bairro

Declarar, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei,
que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e, para fins
do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (_).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
•

Por ser verdade assina a presente.
Local e data:

_

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade
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CONCORRÊNCIA

02/2019

ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
Prefeitura do Município da Estância Climática de Analândia
Avenida 04,381, Centro
AnalândialSP

Objeto: contratação de pessoa jurídica legalmente constituída e/ou de profissional
autônomo devidamente regularizado para prestação de serviços de transporte de alunos
da zona rural para as unidades escolares do município, e retorno dos alunos aos
respectivos locais de residência.

Prezados senhores:
Credenciamos o senhor
, nacionalidade,
estado civil, cargo que ocupa na empresa, portador do RG
e CPF
_______
, nosso preposto, com poderes para representar-nos na presente
licitação, podendo assinar todos os documentos, respondendo sobre os assuntos
pertinentes, inclusive, desistir de recursos e recorrer em qualquer fase do certame.
Local e data:

_

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Documento de identidade
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CONCORRÊNCIA 02/2019
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNiCíPIO DA
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE ANALÂNDIA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA
RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICíPIO, E RETORNO DOS
ALUNOS AOS RESPECTIVOS LOCAIS DE RESIDÊNCIA
DATA:
de
de --PRAZO: até
de
de,
com possibilidade de prorrogação.
VALOR GLOBAL ESTIMATIVO PARA 2019: R$: xxxxxxxxxx.
LICITAÇÃO: Concorrência 02/2019.
CONTRATO:
/2019.
Cláusula 1a - DAS PARTES
O Município da Estância Climática de Analândia, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito com CNPJ 44.659.076/0001-07, com sede à Avenida
04, 381, Centro, Analândia/SP, CEP 13.500-000, Telefone (Oxx19) 3566-9090,
representado neste ato pelo Prefeito Municipal
,
brasileiro, estado civil, profissão, portador do CPF
e do RG
_____
, adiante designada simplesmente CONTRATANTE e:
1.2. A empresa
, inscrita com CNPJ
_______
, com sede à
, bairro
_______
CEP
, Telefone (_)
,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, por seu representante legal
__________
, nacionalidade, estado civil, portador do CPF
e do RG
,residente e domiciliado a
___________
,
bairro
CEP
______
, ajustam o seguinte:
1.1.

Cláusula 2a - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a prestação de serviço de transporte de alunos
da zona rural para as unidades escolares do município, e retorno dos alunos
aos respectivos locais de residência, com fornecimento de equipamentos
(veículos) e mão de obra necessária, através da CONTRATADAjá qualificada.
2.1.1.
Os veículos da CONTRATADA deverão possuir equipamento de
tacógrafo, devidamente regularizado e em funcionamento, de forma a
permitir que a CONTRATANTE verifique a quilometragem percorrida.
2.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer linhas e trajetos, ou
suprimir linhas e trajetos, após comunicação escrita à CONTRATADA, de forma
a tornar o transporte mais confortável, eficaz ou menos custoso, atendendo ao
princípio constitucional da economicidade.
2.3.
No caso de não mais haver escolares para serem transportados em
determinada linha, seja por que motivo for, este contrato será rescindido
amigavelmente, sendo que a retirada será do veículo da maior custo para:?
CONTRATANTE.

2.1.

,
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2.4. A responsabilidade pela sinalização de alerta e segurança dos veículos para
transporte de alunos (faixa padrão), é da CONTRATADA.
2.5. A CONTRATADA deverá manter veículo de reserva para que os serviços de
transporte de alunos não sofram solução de continuidade numa eventual pane
do veículo titular.
2.5.1.
Para utilização do veículo de reserva ou para a manutenção da frota,
a CONTRATADA poderá valer-se de serviços de terceiros desde que os
mesmos estejam com os veículos devidamente regularizados, inclusive
quanto ao seguro dos passageiros, correndo as expensas da CONTRATADA
as despesas decorrentes desses serviços.
2.6. As unidades escolares que poderão ser beneficiadas com o transporte dos
alunos serão as seguintes: Creche Escola Pró-Infância; EMEIF Professora Zezé
Salles e Escola Estadual José Jorge Neto.
2.7. A prestação dos serviços será interrompida se ocorrer o esgotamento das
estimativas estipuladas pela CONTRATANTE, se não houver a necessidade de
sua totalidade, a critério da CONTRATANTE, ou até 31 de dezembro de 2019,
prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo ser adiantado em até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no
§ 1°, do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações.
Cláusula 3a - DO PREÇO DOS SERViÇOS
3.1. Pela prestação dos serviços de transporte de alunos referidos na cláusula
anterior, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADAas seguintes importâncias:
Linhas

Trajetos

Dias
Úteis

Km/dia

R$Km

R$ Mensal

Valor Global em R$

3.2. Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas de
custos, com por exemplo: insumos utilizados no transporte (combustíveis,
pneus, lubrificantes, dentre outros), mão de obra, seja ela técnica ou
especializada, equipamentos, depreciação, seguros, encargos sociais, fiscais e
trabalhistas, custos e benefícios, taxas, tarifas, contribuições, tributos e
impostos, e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas
com a execução total deste contrato, assim como tarifa de pedágio
3.3. No caso da necessidade de duzir um monitor nas linhas em que sejam
transportadas crianças da educação infantil (creche), será acrescido ao valor do
quilômetro rodado o percentual de 15% (quinze por cento) para fazer frente as
despesas com esse serviço extraordinário.
Cláusual 4a - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

.

4.1. Os pagamentos serão efetuados quinzenalmente pela CONTRATANTE
diretamente à CONTRATADA, considerando o período de 01 (um) a 15 (quinze)
e de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) de cada mês.
4.1.1.
A CONTRATADA deverá encaminhar a Secretaria da Educação e~
até .02(dois) dias após o fechamentode cada quinzenauma cópia do diSC~
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do tacógrafo, que servirá de base para os apontamentos.
4.1.2.
Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE diretamente à
CONTRATADA em até 10 (dez) dias corridos, após a emissão e o
processamento das notas fiscais correspondentes (preferencialmente na sua
forma eletrônica) pela contabilidade.
4.1.3.
O cálculo do valor a ser pago para a CONTRATADA será o seguinte:
quilometragem diária x preço por quilômetro rodado x dias letivos do mês =
valor a ser pago pela CONTRATANTE.
4.1.4.
A Secretaria da Educação informará a contabilidade e a tesouraria
quinzenalmente o número de dias letivos, através de correspondência
escrita.
4.1.5.
Serão pagos somente os dias efetivamente trabalhados.
4.1.6.
No caso de empresas, deverá ser apresentados todos os documentos
que comprovem o efetivo pagamentos dos empregados assim como
encargos trabalhistas, tributários, sociais e fiscais.
4.2. A CONTRATANTE fará as retenções dos valores correspondentes as
obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo
com a legislação que disciplina a matéria, sendo que, as guias dos valores
retidos serão devidamente recolhidas e encaminhadas suas cópias
reprográficas à CONTRATADA.
4.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou
pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente
sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.
4.4. No caso da CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados
financeiramente 'pro rata dies', pelo IGPM/FGV/SP - índice Geral de Preços de
Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo/SP, ou outro ínidice que
vier a substituí-lo, a critério da CONTRATANTE.
Cláusula 58 - DO PRAZO CONTRATUAL
5.1. O contrato de prestação de serviços terá vigência até 31/12/2019 contados
da data da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado até o limite
de 60 (sessenta) meses corridos e consecutivos, por tratar-se de serviços de
natureza continuada, nos moldes do disposto no inciso II, do art. 57 da Lei
Federal nO8.666/93 e suas alterações, se for de interesse das partes, mediante
aviso prévio por escrito.
Cláusula 68 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA se responsabiliza por quaisquer prejuízos que possa
causar à CONTRATANTE em decorrência de erro ou omissão quanto ao
cumprimento de suas obrigações contratuais, correndo às suas expensas, sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE, o ressarcimento de tais prejuízos, nos
termos do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente.
6.2. A CONTRATANTE poderá em qualquer ocasião, exercer a mais ampla
fiscalização dos serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério:{
quando não forem considerados satisfatórios.
Cláusula 78 - DAS PENALIDADES
'
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7.1. O atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, sem prejuízo do
disposto no § 1°, do art. 86 da Lei 8.666/93 e alterações sujeitará a

CONTRATADA à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção:
7.1.1.
Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao
dia sobre o valor global da contratação;
7.1.2.
Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia sobre o valor global da contratação.
7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, poderão ser
aplicadas a CONTRATADAas seguintes penalidades:
7.2.1.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da
obrigação não cumprida;
7.2.2.
Aplicação de suspensão temporária para licitar e/ou contratar com a
municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto no art.
87 da Lei 8.666/93 e alterações.
7.3. A penalidade aqui prevista é autônoma e sua aplicação cumulativa é regida
pelo art. 87, §§ 2° e 3° da Lei 8.666/93 e alterações.
7.4. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IGPM/FGV/SP
- índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo/SP, ou outro ínidice que vier a substituí-lo, a critério da CONTRATANTE,
até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres da
CONTRATANTE, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação,
mediante guia de recolhimento oficial.
Cláusula

sa -

DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. Este contrato será rescindido total ou parcialmente pela CONTRATANTE, de
pleno direito, em qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade,
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, sem que à
CONTRATADAassista o direito a qualquer indenização, se esta:
8.1.1.
Falir, entrar em concordata, tiver a sua empresa dissolvida ou deixar
de existir;
8.1.2.
Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia
autorização da CONTRATANTE;
8.1.3.
Sem justa causa, suspender a prestação dos serviços;
8.1.4.
Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução
do contrato.
8.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa, de acordo com o disposto no art. 80 a Lei 8.666/93 e
alterações.
Cláusula ga - DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentária:
•
•
•

12.361.9031 - Ensino Fundamental- FUNDES 40% Fundamental
3.3.90.39.00.00.00.00.2262 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.362.9015 - Ensino Médio
~-
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•
•
•
•
•
•
•

3.3.90.39.00.00.00.00.2230 - Outros
12.362.9011 - Ensino Fundamental
3.3.90.39.00.00.00.00.5220 - Outros
12.361.9011 - Ensino Fundamental
3.3.90.39.00.00.00.00.1220 - Outros
12.364.9013 - Ensino Superior
3.3.90.39.00.00.00.00.1200 - Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

9.2. A dotação cima elencada é constante do orçamento-programa
exercício econômico e financeiro de 2019 e as correspondentes
exercícios futuros, em caso de prorrogação contratual.

para o
para os

Cláusula 10 - DOS REAJUSTES DE PREÇOS
10.1. Conforme dispõe a Lei 8.880/94, os preços não sofrerão reajustes pelo
prazo de 12 (doze) meses consecutivos, contados da data da celebração deste
contrato.
10.1.1. Os preços poderão ser reajustados depois de cumprido o prazo do
item 10.1, utilizando-se como parâmetro de reajuste o IGPM/FGV/SP índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo/SP, ou outro ínidice que vier a substituí-lo, a critério da
CONTRATANTE
10.2. Será mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato conforme
prescreve a Lei 8.666/93 e alterações, a ser recomposto no indicado pelos
preços vigentes na data da apresentação da proposta, ou de formulação dos
preços a que esta se referir, ou ainda da última revisão contratual caso esta
tenha envolvido pactuação de novos preços.
10.3. Os preços poderão ser reajustados pelo índice de correção de preços dos
combustíveis ou outros insumos diretamente utilizados nos serviços, inclusive
mão de obra, respeitada a planilha de custos referente a cada insumo.
10.4. A CONTRATADAdeverá solicitar o reajuste através de requerimento próprio,
ao qual deverão ser juntadas cópias de documentos que comprovem os
reajustes de preços dos insumos ou da mão de obra utilizada, tais como notas
fiscais, recortes de jornais, publicações na internet, publicações de revistas
especializadas, publicações do sindicato da categoria ou outros documentos
equivalentes, na forma da lei.
Cláusula 11 - DO SUPORTE LEGAL
11.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:
11.1.1. Constituição Federal;
11.1.2. Lei Orgânica Municipal;
11.1.3. Lei Federal nO8.666/93;
11.1.4. Lei Federal nO8.880/94;
11.1.5. Lei Federal nO8.883/94;
11.1.6. Lei Federal nO9.032/95;
11.1.7. Lei Federal nO9.069/95;
11.1.8. Lei Federal nO9.648/98;
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11.1.9.
Lei Federal nO9.854/99;
11.1.10. Demais disposições
legais passiveis
de
subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito.

aplicação,

inclusive

Cláusula 12 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1. Não será permitido o início dos serviços sem que a CONTRATANTE emita,
previamente, a respectiva Ordem de Serviço.
12.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 79, da Lei 8.666/93, bem como
outros dispositivos legais previstos na aludida lei.
12.3. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e
exigências da respectiva licitação, termo de referência e demais disposições em
vigor.
12.4. A CONTRATADA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos
salários, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais advindos da legislação
vigente, sendo que ao pessoal por ela designado para trabalhar na execução do
objeto deste contrato, não tendo estes vínculo empregatício com a
CONTRATANTE.
12.5. Fica expressamente proibida a subcontratação total ou parcial do objeto
deste contrato.
12.6. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral
deste contrato, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes
de custos não previstos em sua proposta quer decorrentes de erro ou omissão
de sua parte.
12.7. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos
omissos serão solucionados pela CONTRATANTE, ouvidos os órgãos técnicos
especializados, ou profissionais que se fizerem necessários.
12.8. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e
os documentos eventualmente anexados.
12.9. Fica eleito o Foro Distrital de Itirapina/SP da Comarca de Rio Claro/SP para
solução em primeira instância de quaisquer questões suscitadas na execução
deste contrato não resolvidas administrativamente.
12.10.Lido a achado conforme assinam este instrumento, em 03 (vias) de igual teor
e forma as partes e as testemunhas.
Prefeito Municipal
Contratante

Empresa
Contratada

Testemunhas:
Nome:
_
RG:
---------------_
Assinatura:

Nome:
------------RG:
---------------_
Assinatura:
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