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PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2013 

PREGÃO PRESENCIAL n° 092/2013 

Data: 26 de agosto de 2013 às 10:00 horas. 

Local: Paço Municipal (Rua XV de Novembro, 272, centro, sala de licitações). 

 

 

1. PREÂMBULO 

O Município de Iguape - SP, representado pelo Prefeito JOAQUIM ANTONIO 

COUTINHO RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais, torna público que, de acordo 

com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, c.c a Lei Federal n. 10.520 de 17 de 

julho de 2002, e o Decreto Municipal n.º 2.008/2005, e demais legislações aplicáveis, 

realizará processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço 

por quilometro rodado para Kombi Escolar, nas condições fixadas neste edital e seus 

anexos, conforme seguem: 

 

2. OBJETO 

A presente licitação, do tipo menor preço por quilometro rodado, tem por objetivo a 

Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar 

na Zona Rural, por meio de veículo Kombi ou Van, no período letivo de 2013, em todas 

as 43 linhas escolares, perfazendo o total de 3.493 quilômetros/dia, de acordo com as 

especificações constantes no Edital, no Anexo I e nos demais anexos. 

O transporte deverá ser feito pelos veículos utilitários, com capacidade mínima de 09 

(nove) passageiros, em perfeitas condições de uso. 

O veículo deverá possuir monitor além do motorista, e transportará os alunos até a 

escola, ida e volta, sempre seguindo a trajetória pré-determinada no anexo I do 

presente edital. 

Os serviços terão horários fixados, conforme os horários de funcionamento das 

escolas. 

Os quilômetros rodados por dia serão multiplicados pelo número de dias letivos de 

cada mês, considerando todas as Unidades Escolares, Estaduais e Municipais, a que 
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estiver vinculado a prestação do serviço, para fins de chegar ao quantum auferido 

mensalmente pelo contratado. 

O preço por quilômetro rodado não poderá ultrapassar o valor de R$ 2,95 (dois reais e 

noventa e cinco centavos). 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste Edital e seus anexos. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a)- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b)- Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame; 

c)- Abrir as propostas de preços; 

d)- Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e)- Desclassificar propostas indicando os motivos; 

f)- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

g)- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h)- Declarar o vencedor; 

i)- Elaborar a ata da sessão; 

j)- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

k)- Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido; 

l)- Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a aplicação 

de penalidades previstas na legislação. 

m)- De acordo com o art. 43, par. 3o, da Lei n. 8666/93, a pregoeira poderá efetuar a 

diligência necessária para melhor análise e vistoria das condições dos veículos.  

 

5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 
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5.1 Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste 

certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

 

Prefeitura Municipal de Iguape – São Paulo 

Rua XV de Novembro, 272. 

Sala de reuniões do Setor de Licitação 

Data: 26 de agosto de 2013, às 10:00 horas. 

5.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IGUAPE 
SETOR DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2013 
ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS 
CNPJ/RAZÃO SOCIAL 
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IGUAPE 

SETOR DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2013 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
CNPJ/RAZÃO SOCIAL 
 

 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS 

ENVELOPES: 

 

6.1 No dia, hora e local estabelecido no item 5.1, realizar-se-á sessão pública para o 

credenciamento do representante legal da licitante e demais atos. 

6.2 O representante da licitante deverá se credenciar, apresentando-se junto a 

Pregoeira, devidamente munido dos seguintes documentos, fora dos envelopes: 

a)- Cédula de identidade; 

b)- Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II, no caso de 

pessoa jurídica, acompanhado de documento de RG. do outorgante e outorgado;  

c)- Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do 

Anexo III, fora dos envelopes. 
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6.3 As licitantes deverão credenciar representantes com poderes para formular lances 

verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório.  

6.4 No caso de pessoa jurídica, em se tratando de sócio ou proprietário, a licitante 

deverá apresentar original ou cópia do registro comercial, do ato constitutivo, do 

estatuto ou do contrato social. Em se tratando de procurador, deverá apresentar 

documento conforme o modelo constante no anexo II. 

6.5 A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou 

ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no certame. Contudo, 

não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da licitante no certame. 

6.6 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, a 

Pregoeira receberá os envelopes contendo a Proposta Financeira e posteriormente a 

Documentação para a Habilitação, bem como a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação, de acordo com o anexo III do edital. Após a abertura do 

primeiro envelope não será mais admitida a participação de outros licitantes. 

 

 

7 . PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
7.1 As propostas de preços (envelope nº 01) deverão ser datilografadas ou impressas, 
em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não 
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar: 
 

a) Razão social, endereço, telefone, “fax-símile” e o CNPJ/MF da proponente; 

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 

assinatura; 

c) Data; 

d) Especificar o valor unitário por Km rodado; em reais, com duas casas de 

centavos; 

 

 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 



MUNICÍPIO DE IGUAPE 
 

* ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 
 

Rua XV de Novembro, 272, Centro – Fone: (13) 3848.6800 – Fax (13) 3841.1620 – CEP 11.920-000 – Iguape/SP.  

 

PESSOA JURÍDICA 

 

8.1 Para comprovação da habilitação jurídica: 

 

8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 

sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 

administradores; 

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.5 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, 

conforme o modelo do Anexo IV. 

8.1.6 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor 

de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o 

Modelo do Anexo V. 

 

 

 

8.2 Para comprovação da regularidade fiscal: 

 

8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

8.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal; 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado 

da Fazenda. 
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8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

8.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

8.2.7 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

8.3 Para comprovação da qualificação técnica: 

 

8.4.1 Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal da sede da licitante, 

pertinente ao ramo de atividade, objeto desta licitação. 

8.4.2 Comprovação de que possui em seu quadro permanente, funcionários 

qualificados reconhecidos pela entidade competente para desempenho da atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação, 

através de certificados, atestados ou certidões – certificado ou documento equivalente 

de capacitação de condutores de veículos de transportes escolares, conforme arts. 

136, 137 e 138, da Lei n. 9.503/97, e Resoluções n. 789/94 e 55/98 (CONTRAN).  

 

8.5 Outros Documentos: 

       

O proponente deverá apresentar também: 

a.  Certificado de registro e licenciamento dos veículos (CRVs e CRLVs) a 

serem utilizados no(s) itinerário(s) que o proponente apresentar nas 

propostas; 

b. Carteira de Habilitação Categoria “D” ou “E”, do condutor do veículo; 

c. O condutor do veículo indicado pelo proponente deverá comprovar por 

documento hábil que possui treinamento de “Condutores de Transportes 

Escolares” nos termos da resolução Contran nº 789/94; 

d. O proponente deverá comprovar a posse do(s) veículo(s) indicado(s) para 

executar os serviços, por meio de documento hábil; 
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e. Laudo de vistoria veicular fornecido pelo departamento municipal de educação, 

ressaltando que os veículos da licitante devem ter, no máximo, 07 (sete) anos de 

uso, bem como plataforma para Deficientes, de acordo com a Lei Federal nº 

12.587/12. 

f. Certificado de verificação emitido pelo órgão federal INMETRO, nos termos da 

Lei nº 9.933/99, e da Portaria INMETRO nº 201/2004.  

 

A documentação solicitada poderá ser apresentada em fotocópias, devidamente 
autenticadas. 

 

 

 

9. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

9.1 No caso de pessoa jurídica, deverá a licitante apresentar declaração, elaborada em 
papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, periculoso ou insalubre, bem como não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

 
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração poderá aceitar como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
 

11. SESSÃO DO PREGÃO 

11.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

licitantes, dar-se-á início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e os 

Documentos de Habilitação. 

11.2 A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta 

Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital. 

11.3 A Pregoeira classificará o licitante da proposta de menor preço e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 

por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

11.4 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas 

na cláusula anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até 
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o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

11.5 Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 

11.6 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos 

e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor e os demais 

lances, em ordem decrescente de valor, observada a redução mínima entre os lances 

de R$ 0,02 (dois centavos). 

11.7 Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a 

eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, 

por meio de telefone ou outros meios disponíveis. 

11.8 Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor, sem que 

tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante 

novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pela Pregoeira. 

11.9 O critério de julgamento será exclusivamente o de Menor Preço por quilômetro 

rodado ofertado. 

11.10 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

11.11 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias. 

11.12 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

12. CONTRATO 

12.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora 

será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme 

minuta do Anexo VI. 

12.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas na 

habilitação para assinar o contrato. Ademais, é condição indispensável para a 

assinatura do contrato que se apresente o Laudo de vistoria veicular ou documento 
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equivalente fornecido pelo órgão competente, com base nos arts. 136 a 138 da Lei n. 

9.503/97 e Resoluções 789/97 e 55/98 do CONTRAN; 

12.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

12.4 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, 

através de fax-símile ou correio eletrônico. 

12.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se 

apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até o décimo dia útil do mês 

subseqüente ao da prestação dos serviços e será de acordo com aferição da 

quilometragem executada durante o mês; 

 
13.2 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária 
municipal do exercício 2013 – Funcionais Programáticas 12.361.0075.2028 
Categorias Econômicas: 3.3.90.39.99-050 e 01.200.00 (DR). 
 

14. DAS PENALIDADES: 

14.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades da lei e 

aqui estabelecidas. 

14.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 

seguintes penalidades: 

14.2.1 Advertência; 

14.2.2 Multa: 

14.3 No caso de não cumprimento do objeto, será aplicada à CONTRATADA multa 

moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

14.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Iguape 

SP poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas 
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no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 

2% sobre o valor total do contrato limitado a 10% do valor contratual. 

14.5 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

15.2 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços 

como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

 

15.3 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e 

a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

15.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta após a entrega. 

 

15.5 A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
15.6 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pela Pregoeira, através do fone (13) 3848-6800, fax 
(13)  3848-6800 (ramal 6805). 
 

16. ANEXOS DO EDITAL 

 

16.1 Integram este Edital, os seguintes anexos: 

 

a)- Anexo I – Especificações/Itinerários dos serviços; 
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b)- Anexo II – Carta de Credenciamento; 

 

c)- Anexo III – Modelo da Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 

 

d)- Anexo IV – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da 

qualificação; 

 

e)- Anexo V – Declaração de não empregabilidade de menores; 

 

f)- Anexo VI – Minuta de Contrato; 

 

 

Iguape - SP 09 de agosto de 2013. 

 

 

 

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato 

representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto ao 

Município de . . . . . . , praticar os atos necessários com relação à licitação na 

modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta 

em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e 

valioso, e em especial, para esta licitação. 

 

 

 

Local, data e assinatura, . . . . . . . . . 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº. . . . . . . . . . , sediada 

(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, 

ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local, data e assinatura 

 

 

___________________________________________ 

(nome e identidade do representante legal) 

 



MUNICÍPIO DE IGUAPE 
 

* ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 
 

Rua XV de Novembro, 272, Centro – Fone: (13) 3848.6800 – Fax (13) 3841.1620 – CEP 11.920-000 – Iguape/SP.  

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DA 

QUALIFICAÇÃO 

 

 

 

 

O signatário da presente, em nome da proponente  . . . . . . . . , declara para todos os 

fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou 

que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e 

artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

Local, data e assinatura 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

A empresa . . . . . . . , inscrita no CNPJ nº . . . . . . . . , por intermédio de seu 

representante legal o Sr.. . . . . .. . . .,portador da carteira de identidade nº. . . . . . . e do 

CPF nº . . . . . . , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

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

emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 anos. Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

Local, data e assinatura 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O MUNICÍPIO DE IGUAPE, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua XV de Novembro, 272, centro, com CNPJ sob n. 

45.550.167/0001-64, representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. JOAQUIM 

ANTONIO COUTINHO RIBEIRO, RG.  – SSP/SP e CPF/MF , denominado neste 

instrumento particular simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado: 

 

PESSOA JURÍDICA 

......................................., pessoa jurídica de direito público/privado, sito à 

Rua........................, Bairro.......... na cidade de ............ com CNPJ/CPF n.º ............... 

representada pelo  Ilmo. Sr. ............, brasileiro, residente e  domiciliado  na cidade de 

....................., denominado para este instrumento particular simplesmente de 

CONTRATADA, tem justo e contratado a execução de serviços de transporte escolar 

na zona rural para o exercício de 20.., conforme as cláusulas e condições 

estabelecidas na cláusula primeira (objeto), mediante seleção através do procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial n. ../.., Processo n. ../...., observadas as 

normas e disposições legais estabelecidas no instrumento convocatório, na Lei n.º 

8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO: 

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços de Transporte Escolar na 

Zona Rural de Iguape, durante o ano letivo de 2013, com fornecimento de veículo 

apropriado, arcando, ademais, com todas as despesas decorrentes do serviço, tais 

como, combustível, manutenção, etc., devendo o serviço ser prestado pela 

CONTRATADA devidamente habilitada, mediante a apresentação de comprovante de 

conclusão de curso de habilitação para o transporte de alunos, sendo vedada a 

terceirização dos respectivos serviços, conforme quantidades, especificações contidas 

nos Anexos I e partes integrantes do respectivo edital e deste contrato, os quais a 
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CONTRATADA se declara em condições de prestar em estrita observância com o 

indicado nas Especificações do Anexo I e na documentação levada a efeito pelo 

Pregão Presencial nº .../..... 

A contratada deverá efetuar o transporte escolar rigorosamente, durante todos os dias 

letivos do ano, partindo sempre no mesmo horário, conforme determinação prévia do 

Contratante, através de seu setor competente, sob pena de rescisão contratual. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA VIGÊNCIA. 

O presente Contrato terá sua vigência a partir de ......... de ................. de 20.., 

encerrando-se em ...... de ............... de 20... 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PREÇO. 

O valor total do presente Contrato será de R$ ................. (...................), com 

pagamento mensal, efetuado até o décimo dia útil do mês subseqüente ao da 

prestação dos serviços com base na quilometragem apurada mensalmente, e 

considerando que o valor unitário do quilômetro rodado é de R$ ......,... (.......................). 

  

CLÁUSULA QUARTA 

DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

As despesas decorrentes para a execução dos serviços objeto do presente contrato 
correrão por conta do Orçamento Municipal do exercício de ....., consignados da 
seguinte forma: Funcionais Programáticas: ..................... Categorias Econômicas: 
............... 
   
CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS. 

A Contratada, obriga-se pela execução dos Serviços de Transporte Escolar na Linha 

em que foi vencedora, responsabilizando-se pela boa execução e eficiência dos 

serviços; 

Fica terminantemente proibido a cessão, transferência, empréstimo, venda, locação, 

dos classificados em primeiro lugar nos respectivos roteiros; 
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A contratada transportará somente os alunos indicados pela Secretaria Municipal da 

Educação, sendo vedado o transporte de quaisquer outros (alunos ou passageiros) 

sem autorização expressa; 

A Contratada, deverá providenciar à sua conta, o seguro do veículo transportador e o 

seguro dos passageiros transportados, não cabendo ao Contratante, qualquer 

obrigação decorrente de eventuais acidentes, quebras ou danos do veículo 

transportador ou a terceiros; 

A Contratada, obriga-se a cumprir todas as normas e exigências estabelecidas pelo 

Contratante, as normas de segurança do transporte e as de trânsito, mantendo o 

veículo transportador devidamente equipado e em boas condições de uso; 

O veículo utilizado na prestação do serviço deverá ser do tipo utilitário. 

A Contratada reserva ao Contratante o direito de promover vistorias permanentes das 

condições do veículo (mecânica, acomodação interna, e apresentação pessoal do 

motorista), aplicando-se multas contratuais no valor de 5% (cinco por cento) do valor 

total contratual em caso de descumprimento. 

O serviço de transporte será realizado costumeiramente nos dias letivos, conforme 
dispuser o calendário das escolas, e excepcionalmente, nos dias em que serão 
realizados exames, reuniões e outros eventos que tornem obrigatória a presença dos 
alunos, sendo que, neste último caso, deverá haver prévio agendamento da autoridade 
administrativa. 
Fica expressamente vedada a sub-empreitada ou a cessão de direitos e obrigações  

deste contrato, sob pena de rescisão. Excepcionalmente e por motivo de força maior, o 

contratado não puder prestar o serviço em determinado dia, deverá, apenas nessa 

hipótese, providenciar por sua conta e risco outro veículo adequado para prover o 

serviço pactuado, respondendo pelos serviços que porventura ocorrerem. 

Todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, multa e 

todo o mais, incidentes sobre a CONTRATADA, seu veículo e motorista, serão de sua 

inteira responsabilidade, inclusive seguros contra acidentes e ressarcimento de danos 

à CONTRATANTE e à terceiros, que por sua culpa venham a ocorrer, na execução dos 

serviços ora pactuados, não eximindo a sua responsabilidade, a fiscalização exercida 

pela CONTRATANTE, devendo de qualquer modo, a CONTRATADA, providenciar no 

ato da assinatura do contrato o seguro do veículo, especialmente contra danos 

pessoais, inclusive contra terceiros, sob pena de imediata rescisão do contrato. 

A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá se utilizar para o transporte escolar de 

veículos que não sejam construídos para tal fim, e que deixem de oferecer condições 
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de conforto e de segurança aos usuários, estando obrigada a adequar esses veículos e 

seus condutores às normas pertinentes vigentes. 

A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o itinerário e horário previsto, no 

sentido de atender as necessidades de chegada e saída dos escolares, nas unidades 

de ensino a que se destinam, conforme as rotas e itinerários constantes do anexo I do 

respectivo edital do pregão presencial n. .../.., e o controle de freqüência do 

motorista ficará a cargo dos diretores de escola. 

O preço e as condições de pagamento, conforme a proposta da CONTRATADA e 
aceita pela CONTRATANTE é de R$ .....,... (.........) por quilômetro rodado, sendo que 
na linha ...., o CONTRATADO atingirá ......... KM. mensais, perfazendo a importância de 
R$ .....,..... (......) que lhe serão pagos mensalmente no décimo dia útil de cada mês 
vencido, desde que tenha sido emitido a fatura, totalizando o valor contratual global de 
R$ ......,..... (............). 
O preço por quilômetro rodado será reajustado, mediante requerimento da 
CONTRATADA, de acordo com a variação de preço do combustível, tendo como 
referência o menor preço à vista praticado nos postos de gasolina do município, 
documentalmente comprovado, assim como sofrerá redução do seu preço, dentro dos 
limites legais permitidos. 
Pelo serviço realizado, haverá na fonte de pagamento, os descontos relativos aos 
tributos municipais, especialmente ISSQN, sem prejuízo dos demais previstos em lei. 
Em se tratando de serviços públicos delegados, o descumprimento pela 
CONTRATADA de quaisquer das cláusulas deste contrato, especificamente da 
cláusula primeira do presente instrumento, ensejará à CONTRATANTE o direito de 
aplicação de multa contratual no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 
total do contrato, sem prejuízo das sanções administrativas e penais previstas nos 
artigos 77 a 88 da Lei de Licitações.  
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CLÁUSULA SEXTA 

DO FORO: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Iguape - SP para dirimir quaisquer questões oriundas 

do presente instrumento contratual. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 

conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual 

teor, forma e efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

Iguape, ........ de ............ de 20... 

 

 

Contratante: 

Contratada: 

 

Testemunhas: 

Nome/RG: 

Nome/RG: 

 
 


