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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21/2018.

PROCESSO N.º 10.455/18

Razão Social:

CNPJ N.º

Endereço:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos, através do acesso à página www.franca.sp.gov.br, neste data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2018.

_____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre o Município de Franca e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Coordenadoria de Compras e Licitações por meio
do E-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no E-mail, quando do envio, na barra
“assunto” o número da Concorrência em testilha.

A não remessa do recibo ou a não indicação no E-mail, quando do envio, na barra assunto do numero
da concorrência em testilha exime a Coordenadoria de Compras e Licitações da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

Franca, 09 de Maio de 2018.

Edgar Ajax dos Reis Filho
Secretário Municipal de Educação
Autoridade Competente

http://www.franca.sp.gov.br
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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MINUTA
EDITAL

Processo nº 10.455/18
Tipo – Menor Preço
Assunto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESTUDANTES DURANTE O ANO
LETIVO EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN.

O (a) Senhor(a) Secretário (a)de Finanças do Município de Franca, torna público que se
acha aberta na Coordenadoria de Compras e Licitações, sito à Rua Frederico Moura nº 1.517 – sala 03,
nesta cidade de Franca, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 21/2018 (COM ITENS EXCLUSIVOS PARA
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE), redigida pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, alterações posteriores, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, destinada à contratação de empresa para prestação de
serviços de TRANSPORTE COLETIVO DE ESTUDANTES DURANTE O ANO LETIVO EM VEÍCULOS
TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN, conforme quantidade e descrição dos serviços constantes nos
Anexos I e IV, o qual independentemente de transcrição faz parte integrante do presente.

DATA: __/11/2018
HORÁRIO DE ENTREGA DA PROPOSTA: Impreterivelmente até às 09h00, do dia 11/06/2018.
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 09h30min, do dia 11/06/2018.

LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Coordenadoria de Licitações e Compras, sito na Rua
Frederico Moura nº 1.517, sala 03, Franca-SP.

01 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando à contratação de empresa para
prestação de serviços de TRANSPORTE COLETIVO DE ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO EM
VEÍCULOS TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN, conforme quantidade e descrição dos serviços
constantes nos Anexos I e IV deste Edital.

02 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Conforme regra o art. 48 inciso I da Lei Complementar Federal n.º 123/06, ficam os itens 01,
04, 06, 16, 22, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, e 47 definidos como COTA RESERVADA para
participação exclusiva de Microempreendedor Individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno
Porte, restando devidamente comprovado que possuem os requisitos mínimos exigidos pelo
respectivo instrumento convocatório.

2.1.1 Entende-se por Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar da COTA
RESERVADA aquelas definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e que não se enquadram em
nenhuma das situações previstas no §4º deste mesmo art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

2.1.2 Entende-se por Microempreendedores Individuais aptos a participar da COTA RESERVADA
aqueles definidos no Art. 18A da Lei Complementar n.º 123/06 e regulamentado na Lei Complementar
n.º 128/08.

2.2 Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
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2.2.4 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas
2.2.5 Não consideradas microempresas, microempreendedor Individual ou empresas de pequeno
porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 que
cotarem os itens 01, 04, 06, 16, 22, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, e 47, que conforme já
informado no item 2.1 do edital detém cota reservada.

03 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 1 “DOCUMENTAÇÕES”, E DOS ENVELOPES Nº
2 – “PROPOSTA”.

3.1 Os envelopes nº 1 – “DOCUMENTAÇÃO” e nº 2 – “PROPOSTA” deverá ser entregue na sala da
Coordenadoria de Licitações e Compras sito na Rua Frederico Moura nº 1.517 , sala 03, até às 09h00,
do dia 11 de Junho de 2018, impreterivelmente, sob pena de não participação no certame.

3.2 Os documentos e a proposta deverão ser apresentados em dois envelopes fechados e distintos e
numerados, da seguinte forma:

3.2.1 Envelope nº 1 – Documentação:
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado);
Envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/18
PROCESSO Nº 10.455/18
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 09h00, do dia 11/06/18.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 11/06/18, às 09h30min.

3.2.2 Envelope nº 2 – Proposta:
Nome da empresa licitante (timbrado ou datilografado);
Envelope nº 02 “PROPOSTA”
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/18
PROCESSO Nº 10.455/18
PRAZO ENTREGA DA PROPOSTA: até às 09h00, do dia 11/06/18.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 11/06/18, às 09h30min.

3.3 As proponentes se farão representar nesta licitação e para todos os demais atos desta licitação, por
procurador(es) com poderes específicos ou por seu(s) representante(s) legal (is). Para tal desiderato as
proponentes poderão se utilizar da Carta de Credenciamento (VIDE ANEXO III), e/ou Procuração e/ou a
prova da condição de Sócio ou diretor da empresa, devidamente acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações que comprove, entre outras coisas, a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário e deste para formulação de propostas
e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame. Aludidos documentos deverão
acompanhar os documentos constantes do ENVELOPE N.º 01. Querendo, poderão exibi-la
também na 1ª Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão,
sob pena de ficarem impedidos de se manifestarem sobre quaisquer fatos relacionados com a presente
licitação.

3.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
em original ou cópia autenticada, outorgando poderes para a prática de todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente.

3.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.

3.6 As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverão
apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente
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assinado pelo responsável legal da empresa, CONFORME ANEXO II. Aludida declaração deverá
acompanhar os documentos constantes do ENVELOPE Nº 01. Querendo, poderão exibi-la
também na 1ª Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão,
sob pena de ficarem impedidos de se manifestarem sobre quaisquer fatos relacionados com a
presente licitação.

3.7 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.

04 DA DOCUMENTAÇÃO

4.1 No envelope nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO”, deverão constar os seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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;

e) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ);

f) Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante;

g) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das
seguintes certidões:

h.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal;

h.2 Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários
expedidos pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou outra
equivalente na forma da lei;

h.3 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários Municipais.
Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação da
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
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j) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da sede do
licitante;

k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei.

OBS. : Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços exigíveis é
permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil.

l) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração
direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei. (vide Anexo VI)

m) Declaração conforme art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (vide Anexo V);

n) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou certidão),
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa
licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto
licitado.

o) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011.

p) Declaração de disponibilidade ou de que reúnem condições de apresentar oportunamente,
se vencedor da licitação, os seguintes documentos:

 Prova da plena propriedade do veículo ou documentação de posse se o veiculo
disponibilizado for adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária,
"leasing", locação, arrendamento mercantil e/ou comodato, conforme decisão
proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no TC-000558/989/12-5;
 Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, conjugada com Acidentes Pessoais
de Passageiros (APP) em favor dos passageiros, tripulantes e motorista;
 Registro para passageiros, com autorização para transporte emitido pelo DETRAN;
 Certificado de Registro na Agência Reguladora de Transporte do Estado de São
Paulo (ARTESP), E, AINDA, EM RELAÇÃO AOS CONDUTORES DA EMPRESA:
 Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima "D", com exame de sanidade
física e mental válido e sem restrições;
 Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
 Atestado de antecedentes criminais a teor do artigo 2º da Resolução DETRAN º
503/2009 (v.g. TC-000558/989/12-5);
 Atestado de conclusão de curso de direção defensiva.
 Atestado de conclusão de curso de condutor de escolares expedido pelo
Departamento Estadual de Transito – DETRAN.

q) Declaração de disponibilidade ou de que reúnem condições de apresentar oportunamente,
se vencedor da licitação, todos os veículos em conformidade com todas as exigências
constantes no Anexo IV (características e numero de veículos estipulados), disponibilizados
ao atendimento da presente licitação, para vistoria pela Administração, no prazo de até 20
(vinte) dias corridos após o encerramento da licitação.

r) Declaração de disponibilidade ou de que reúnem condições de apresentar oportunamente,
se vencedor da licitação, a relação dos monitores para cada viagem de ida e volta nas rotas
diurnas, como requisito para assinatura do contrato, que deverão cumprir as seguintes
exigências: ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, comprovação de antecedentes
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criminais mediante Certidão Negativa Criminal, comprovação de escolaridade mediante
Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (comprovar pelo certificado conclusão)

4.2 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados no item 4.1 e alíneas
implicará a inabilitação da proponente e ainda para as letras “p”, “q”, “r” do item 4.1 da
Cláusula Quarta do edital não serão aceitas declarações genéricas que não se refiram
exatamente ao conteúdo lá discriminado em que, ocorrendo, culminará também na
inabilitação da proponente.

4.2.1 A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria
Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento apresentado.

4.3 Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso estar em plena
validade na data fixada para a apresentação dos envelopes. As certidões que não tenham prazo
de validade legal ou expresso no documento ter-se-ão como válidas pelo prazo de 90 (noventa)
dias de sua emissão.

4.4 Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da Coordenadoria
de Compras e Licitações. As autenticações de documentos que por venturas dependerem do servidor
terão que ser, obrigatoriamente, efetuados com antecedência mínima de 24 horas da data da sessão
inaugural, à exceção dos que forem obtidos via Internet, que não precisarão ser autenticados, os quais
serão validados mediante consulta para comprovação de sua regularidade. Não serão autenticados
documentos no dia da sessão de licitação.

Obs: A Comissão Permanente de Licitações não reconhece VÁLIDO e PROCEDENTE o intento de se apresentar documentos impressos
autenticados digitalmente pelo cartório CENAD (Central Notarial de Autenticação Digital), de modo a comprovar a veracidade das
informações prestadas relativas à participação no certame, visto que em diligencias realizadas junto a este órgão tivemos a seguinte
explicação sobre o processo de autenticação digital e os requisitos para aferir sua autenticidade: “O embasamento jurídico e a validade dos
atos realizados por esta central provém da Medida Provisória 2200-2 e do Provimento nº 22/2013 da Corregedoria Geral de Justiça de SP.
De acordo com estas, a impressão de um documento eletrônico por ente sem fé pública caracteriza a impossibilidade de comprovação da
autoria e integridade do documento, tornando-se este um cópia meramente simples. Para validade, o documento deve ser entregue em
formato digital e verificado no link de consulta da CENAD”. Ocorre que conforme informado pelo Sr. Coordenador os documento impressos
autenticados digitalmente pelo cartório CENAD constam expressamente o aviso de que “uma vez impresso perderá sua validade”, mesmo
que estes viessem acompanhados da mídia para validação das cópias apresentadas, sendo que as cópias autenticadas seriam aquelas
presentes na mídia, e não as anexadas ao processo. Portanto, os documentos autenticados pelo CENAD somente teriam validade em meio
eletrônico para a conferência junto ao site e não em forma impressa como apresentado e solicitado no edital. Assim sendo, como tal previsão
não consta expressamente no edital este tipo de documento impresso autenticado digitalmente pelo cartório CENAD não será aceito pela
COPEL.
Igualmente não terão como validos os documentos de hablitação e/ou credenciamento em cópia autenticada digital pelo denominado
“cartório virtual” a exemplo do Cartório Azevedo Bastos acompanhada da respectiva certidão de autenticação digital com prazo de validade
expirado, que impossibilita que sua autenticidade seja confirmada pela COPEL e/ou pregoeiro e sua equipe de apoio ou mesmo por qualquer
pessoa no site do Cartório. Ao contrário, estando aludida certidão de autenticação digital dentro do prazo de validade a mesma será
aceita sem ressalvas.

4.5 Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para
autenticação pela Comissão de Licitação.

4.6 Na mesma data e local indicado no item 3.1, às 09h30min, à vista dos interessados presentes,
serão abertos os Envelopes nº 1 – Documentação, que serão examinados e rubricados pelos membros
da Comissão de Licitações e pelos representantes credenciados dos licitantes.

4.7 Somente será exigida a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, quando da assinatura da avença contratual, conforme estipula o artigo 42 da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

4.8 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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4.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar
nº 147, de 2014).

4.10 A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.11 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 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.

4.12 Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos
neste Edital;

4.13 As empresas participantes do certame em recuperação judicial devem estar cientes de que no
momento da assinatura do contrato deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação do administrador
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do
processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que
o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

4.14 As empresas participantes do certame em recuperação extrajudicial devem estar cientes de que
no momento da assinatura do Contrato deverá ser apresentada comprovação documental de que as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

05 DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA

5.1 A proposta deverá ser preenchida, carimbada, assinada, sem rasuras ou retificações, sob pena de
desclassificação, entregue até a data, hora e local estabelecidos no item 3.1 deste Edital.

5.2 A proposta deverá ser preenchida conforme formulário PROPOSTA (Anexo I) com o conjunto
completo de informações solicitadas, sob pena de desclassificação do item.

5.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

5.4 Todas as propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e
pelos representantes credenciados dos licitantes presentes.

5.5 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposições deste Edital, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico, bem como aquelas
manifestadas inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.6 É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no
momento da abertura da proposta for alegado erro, o que será registrado em ata, devendo o item ser
desconsiderado da proposta.

5.7 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

5.8 Os preços para cada item descrito no Anexo I deverão ser cotados em Reais, com no máximo de
quatro casas decimais após a vírgula.
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5.9 Na proposta deverão constar dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o
número da respectiva conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. Qualquer alteração
posterior do banco, agência ou número da respectiva conta deverá ser informada, através de ofício,
endereçado ao Setor de Tesouraria.

06 DO PROCEDIMENTO

6.1 Somente terão direito de rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações,
impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com poderes
para tal, e os membros da Comissão de Licitação.

6.2 Os prepostos ou representantes do licitante deverão apresentar documento de credenciamento
emitido pela mesma, com poderes específicos para representá-la neste certame, quando da entrega da
documentação / proposta.

6.2.1 No referido documento de credenciamento deverá o licitante conceder todos os poderes
necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A ausência
dos referidos poderes no documento de credenciamento implicará na impossibilidade do representante
ou preposto se manifestar em nome da empresa e assinar atas.

6.2.2 Na mesma ocasião, será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a devida
identificação e correspondente anotação na ata.

6.3 Após a abertura do processo licitatório não serão recebidos outros documentos ou propostas, nem
serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvada a possibilidade de realização de
diligências.

6.4 De todas as reuniões de licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais ocorrências,,
inclusive eventuais manifestações dos proponentes, devendo ser assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes com poderes para tal.

6.5 Após a apreciação e o julgamento da documentação recebida, a Comissão divulgará o resultado da
fase de habilitação, com a indicação do nome das empresas habilitadas e inabilitadas, em reunião ou
através de publicação na Imprensa Oficial.

6.6 É facultado á Comissão de Licitação, quando julgar necessário, determinar a realização de
reuniões para divulgar o resultado de suas decisões.

6.7 Os envelopes contendo as propostas (Envelope 2) serão rubricados pelos licitantes e pela
Comissão de Licitação e ficarão sob a guarda desta, devidamente fechados, para serem abertos após o
julgamento definitivo da habilitação.

6.8 Somente serão abertos os Envelopes 2 das empresas previamente habilitadas, ficando os relativos
às empresas inabilitadas à disposição destas, para serem retiradas no prazo de 15 (quinze) dias do
resultado da habilitação, findo o qual serão inutilizados.

07 DOS PRAZOS

7.1 Os serviços deverão ser entregues de imediato conforme quantidades expressas na Ordem de
Fornecimento e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.2 O prazo estabelecido no item 7.1 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

7.3 O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses, prorrogáveis
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a contar da data determinada na
correspondente Ordem de Serviços, podendo excepcionalmente, ser prorrogado por mais 12 (doze)
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meses nos termos do § 4º, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que seja devidamente justificado pela
Prefeitura municipal de Franca.

08 DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO.

8.1 O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo “MENOR PREÇO” para cada item do anexo I,
levando-se em conta a compatibilidade com as especificações técnicas e demais estipulações
constantes deste Edital e seus Anexos, registrando-se assim, o menor preço.

8.2 Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de
convocação remanescente, na forma do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.3 Mesmo quando não especificados expressamente na proposta serão considerados como inclusos
nos preços, todos os tributos e encargos de natureza previdenciária, fiscal e trabalhista, incluindo
benefícios de despesas indiretas e benefícios sociais inerentes à execução do objeto, e demais custos
de qualquer natureza inerentes ao atendimento das condições dispostas na Minuta do Contrato.

8.4 Não serão consideradas propostas alternativas, ou seja, opcionais.

8.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, observado o disposto no Parágrafo 2o do Artigo
45 da Lei Federal no 8666/93, e subsequentes alterações, a seleção se fará por sorteio, em ato público
a ser realizado na Secretaria Municipal de Administração, para o qual serão convocadas todas as
Proponentes.

8.6 A Comissão Municipal de Licitações poderá retificar os erros materiais das propostas que os
apresentarem, prevalecendo, em qualquer hipótese, o valor unitário ofertado.

8.7 No caso de erros aritméticos, serão considerados pela Comissão Municipal de Licitações, para fins
de seleção e contratação, os valores retificados.

8.8 Não serão consideradas propostas que desobedecerem aos critérios estabelecidos no art. 48
(incisos e parágrafos) da Lei 8.666/93.

8.9 Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores á
proposta mais bem classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei
complementar nº 123/2006:

“Art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I
do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.”

8.11 Serão desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação.
d) da licitante não considerada, nos termos da lei, microempresa ou empresa de pequeno porte que
cotarem os itens 01, 04, 06, 16, 22, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, e 47 constante do Anexo I do
Edital – Planilha de Quantidades e Preços.

8.12 Encerrados os trabalhos de julgamento e concluída a via recursal, o resultado encontrado pela
Comissão de Licitação será submetido à deliberação do senhor Prefeito Municipal ou a autoridade a
quem este delegar para homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante declarado vencedor.

09 DO PREÇO

9.1 Somente serão aceitas propostas cujos preços forem compatíveis com os praticados no mercado.

10 DO PAGAMENTO

10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, exclusivamente por
meio de créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, mediante a contra apresentação
da Nota fiscal e efetiva entrega dos serviços (por quilometro efetivamente rodado). A Prefeitura
Municipal de Franca não se responsabilizará por outro tipo de cobrança.

10.1.1Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de Finanças, será considerado
o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal no Almoxarifado Central da Secretaria recebedora.

10.2 O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na
data da entrega.

11 DO VALOR

11.1 O valor total estimado para execução dos serviços, por ano, contemplados no objeto é de
R$ 5.533.319,17 (cinco milhões e quinhentos e trinta e três mil e trezentos e dezenove reais e
dezessete centavos).

12 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 Os recursos alocados para a realização do objeto desta licitação ao longo do exercício de 2018 são
oriundos da seguinte classificação orçamentária:

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.05.02 – FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
123612015 – EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
FICHAS 0393, 0394, 0387, 0392

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.05.03 – FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
123622019 – TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO
FICHA 0504
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13 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1 Caso o contrato venha ser prorrogado, conforme o previsto no item 22.1 do edital, os valores serão
reajustados com periodicidade anual, pelo IPC-FIPE, podendo o primeiro reajuste abranger o período
compreendido entre a data limite para apresentação da proposta e o mês correspondente ao do
implemento da anuidade.

14 DA REVISÃO CONTRATUAL

14.1 O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n.
8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital;

14.2 As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato;

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 Os licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato
ou de lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação.

15.2 Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” terão efeito suspensivo. A autoridade competente
poderá, motivadamente e presentes às razões de interesse público, atribuir, aos recursos interpostos no
caso restante, eficácia suspensiva.

15.3 Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugna-lo no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

15.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo faze-lo
subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso pela autoridade superior.

15.5 Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

15.5.1 Serem datilografados e devidamente fundamentados;

15.5.2 Serem assinados por representante legal da concorrente ou por procurador devidamente
habilitado.

15.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na
Imprensa Oficial.

16 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1 Este edital e seus respectivos anexos farão parte integrante do instrumento contratual a ser
assinado entre a Prefeitura Municipal de Franca e o licitante vencedor, no qual ficará estabelecido
que o Foro da Cidade de Franca/SP será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas
oriundas dos termos da presente licitação e respectivo instrumento contratual.
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16.2 O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de cinco dias úteis contados da
data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da
Municipalidade, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital. Quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo susomencionado,
fica facultado à Prefeitura Municipal de Franca/SP convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, ou
revogar a licitação, observadas as disposições contidas no artigo 81, da Lei Federal n°8.883/93.

16.3 A contratada deverá apresentar os documentos exigidos pela Prefeitura Municipal de Franca, para
lavratura do respectivo instrumento contratual.

16.4 Obriga-se o contratado a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

17 DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO

17.1 A licitante vencedora do certame deverá manter os veículos, objeto da licitação, em perfeitas
condições de funcionamento, atendendo às especificações mínimas constantes nos Anexos I a IV do
Edital, após a assinatura do contrato e publicação do extrato na Imprensa Oficial.

17.1.1 O nome das Rotas discriminadas no Anexo I não inclui todas as Unidades Escolares, fazendas,
sítios e bairros que estão inseridos no percurso total da linha. Frisa-se, ainda, que poderá ocorrer
flexibilidade no horário e percurso das Rotas.

17.2 A Administração reserva-se o direito de recusar todo e qualquer serviço que não atenda às
especificações deste Edital.

17.3 A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO, expedido pela Secretaria requisitante.

17.4 Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a
CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a sua substituição
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital,
na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).

17.5 Para cada rota do período diurno, nas viagens de ida e volta, deverá ser disponibilizado um monitor
para acompanhamento dos alunos, a expensas da contratada, sem qualquer vínculo empregatício com
a Prefeitura Municipal, com as seguintes atribuições: acompanhamento e assistência, visando a
segurança dos alunos durante as viagens; conferência da identificação de transporte escolar do aluno
ao adentrar no veículo, mediante exigência da apresentação da Carteira Transporte de Alunos emitida
pela Secretaria Municipal de Educação; relato e ciência aos Diretores das Unidades Escolares e
Secretaria Municipal de Educação dos fatos ocorridos com os alunos durante o transporte; estabelecer a
comunicação entre os pais dos alunos transportados e as Unidades Escolares

18 DAS MULTAS, SANÇÕES E PENALIDADES.

18.1 O não cumprimento de qualquer cláusula ou prazos estipulados neste instrumento convocatório ou
do contrato, inicialmente importará em advertência por escrito.

18.2 Após o não atendimento ao item anterior, importará multa diária correspondente a 0,01% (um
centésimo por cento) do valor total da contratação, sem prejuízo da ampla defesa. Na reincidência a
multa será aplicada em dobro.

18.3 Ocorrendo caso fortuito, devidamente justificado a tempo, a multa poderá ser atenuada ou
dispensada, a juízo exclusivo da Administração Municipal.
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18.4 O não cumprimento pela adjudicatária de qualquer cláusula do instrumento convocatório ou do
contrato, sem prejuízo da ampla defesa, poderá ensejar a rescisão unilateral do compromisso nos
termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações, com perda das garantias,além das
penalidades previstas.

18.5 Além das multas previstas, a licitante vencedora estará ainda sujeita às seguintes penalidades no
caso do não cumprimento das condições de sua proposta.

a)- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município
pelo prazo de até dois anos.

b)- Declaração de idoneidade para licitar ou contatar com o poder público, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o ressarcimento por parte da contratada,
dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sansão aplicada com base no inciso III do art.
87 da Lei 8.666/93 e alterações.

18.6 Estas penalidades somente poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo do contratante.

18.7 Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87, e 88 da Lei 8.666/93 - 8.883/94 e seus incisos e
Decreto nº 10.287, de 19 de janeiro de 2015, a critério do contratante.

19 DA RESCISÃO CONTRATUAL

19.1 Poderá ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

19.2 Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).

19.3 A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas
no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

19.4 O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstas nos artigos 77 a
80 da Lei nº 8.666/93.

20 DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

20.1 O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais,
bem como as normas constantes nas Especificações dos serviços, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

20.2 A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de
Franca/SP por servidor designado de acordo com o Decreto nº 10.606/17, o Sr.
________________________ e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

20.3 A Secretaria Municipal de Educação do município de Franca/SP se reserva o direito de rejeitar no
todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

20.5 A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações dos serviços executados de modo
idêntico àquelas constantes da Nota de Empenho.
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20.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

21 DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

21.1 O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93,
desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Franca, com a apresentação das devidas
justificativas adequadas a esta CONCORRÊNCIA.

22 DO PRAZO CONTRATUAL

22.1 O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses, prorrogáveis
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a contar da data determinada na
correspondente Ordem de Serviços, podendo excepcionalmente, ser prorrogado por mais 12 (doze)
meses nos termos do § 4º, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que seja devidamente justificado pela
Prefeitura municipal de Franca.

23 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

23.1 Aplicam-se à presente contratação os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e, na lacuna desta,
subsidiariamente os princípios do Direito.

24 DA APRESENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCUMENTOS PELAS EMPRESAS
DECLARADAS VENCEDORAS DO CERTAME.

24.1 As empresas declaradas vencedoras dos itens constantes do Anexo I, sob pena de
desclassificação, deverão entregar diretamente Setor de Transporte e Logística sito na Secretaria
Municipal de Educação Av. Champagnat, 1808, Centro, no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir de
sua solicitação os seguintes documentos:

 Prova da plena propriedade do veículo ou documentação de posse se o veiculo
disponibilizado for adquirido mediante financiamento com alienação fiduciária,
"leasing", locação, arrendamento mercantil e/ou comodato, conforme decisão
proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no TC-000558/989/12-5;
 Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, conjugada com Acidentes Pessoais
de Passageiros (APP) em favor dos passageiros, tripulantes e motorista;
 Registro para passageiros, com autorização para transporte emitido pelo DETRAN;
 Certificado de Registro na Agência Reguladora de Transporte do Estado de São
Paulo (ARTESP), E, AINDA, EM RELAÇÃO AOS CONDUTORES DA EMPRESA:
 Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima "D", com exame de sanidade
física e mental válido e sem restrições;
 Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
 Atestado de antecedentes criminais a teor do artigo 2º da Resolução DETRAN º
503/2009 ((v.g. TC-000558/989/12-5);
 Atestado de conclusão de curso de direção defensiva.
 Atestado de conclusão de curso de condutor de escolares expedido pelo
Departamento Estadual de Transito – DETRAN

25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1 Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos interessados na Rua Frederico Moura n.º 1.517,
sala 03 – neste município de Franca, Estado de São Paulo, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às
16:00h, local e horário onde, também poderão obter quaisquer outros esclarecimentos de que
necessitem para o perfeito entendimento do presente Edital.
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25.2 As cópias supramencionadas serão fornecidas aos interessados, mediante o pagamento de
R$ 23,06 (vinte e três reais e seis centavos), nos horários e endereço acima, referente ao custo
reprográfico.

25.3 O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico
www.franca.sp.gov.br , no link “Licitações e Compras”, sem qualquer custo para o licitante.

25.4 Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa Oficial do Município, no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Municipio e na página do Município disponível na
Internet, as outras informações relativas ao procedimento serão publicadas somente na Imprensa Oficial
do Município e na página do Município de Franca: www.franca.sp.gov.br – link: Licitações e Compras,
conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93.

25.5 As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e outras
informações pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, contratada pelo
Município para realizar suas publicações oficiais.

25.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.

25.7 Aplicam-se as omissões deste Edital, os princípios e as disposições legais e regulamentares que
regem a matéria, especialmente a Lei (federal) 8.666/93, alterada pela Lei (federal) 8.883/94, de
08/06/1994 e a Lei (federal) 8.880/94.

25.8 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que recaírem
sobre os bens, ocorrerão por conta da firma adjudicatária, cabendo ao contratante apenas o pagamento
do preço estipulado.

25.9 A firma adjudicatária será responsável por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à
Administração, por dolo ou culpa, bem como aqueles que venham a ser causados por seus prepostos,
em idênticas condições.

25.10 Se a empresa adjudicatária não cumprir o prazo para assinatura do contrato, serão chamadas,
respeitada a ordem de classificação, as demais licitantes em relação às quais prevalecerão as mesmas
condições da proponente vencedora.

25.11 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fazer até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883 de 08/06/94.

26 DO ADITAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.

26.1 A Administração reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público, no todo ou em parte, ou anula-la no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento e abertura das
propostas, descabendo, em, tais casos, qualquer reclamação ou direito a indenização pelos licitantes.

27 DO FORO

27.1 Fica eleito, desde já o foro deste Município de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais
dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à aplicação do presente Edital e pelo futuro contrato, com
renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.
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Franca-SP, 09 de Maio de 2018.

_________________________________________________
Edgar Ajax dos Reis Filho

Secretário Municipal de Educação
Autoridade Competente
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CONCORRENCIA Nº 21/2018

PROCESSO Nº 10.455/18

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Local e data
Ao
MUNICÍPIO DE FRANCA.

Ref.: CONCORRENCIA Nº 21/2018.

Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº ..............................,

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de

Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que

cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE

PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a

49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

____________________,_____ de ___________________ de 2018.

Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa
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CONCORRENCIA Nº 21/2018

PROCESSO Nº 10.455/18

ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Local e data
Ao
MUNICÍPIO DE FRANCA.

Ref.: CONCORRENCIA Nº 21/2018.

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao
MUNICÍPIO DE FRANCA, o Sr. ___________________________, Carteira de Identidade nº
_______________, Órgão Expedidor _______, CPF nº ________________________, ao qual
outorgamos os mais amplos poderes, inclusive, efetuar lances, interpor recursos, quando cabíveis,
transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo
licitatório.

ATENCIOSAMENTE,

_________________________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONCORRENCIA Nº 21/2018

PROCESSO Nº 10.455/18

ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES

Especificações dos veículos:
 Os veículos deverão ser: do tipo “ÔNIBUS”, “MICRO-ÔNIBUS” e “VAN ou KOMBI”, novos ou
seminovos, ano fabricação mínimo de 2008, todos em bom estado de conservação (vide notas
taquigráficas do processo 1283.989.13, sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo de 14/8/2013);
 Capacidade Mínima de: ônibus 45 lugares; micro-ônibus 28 lugares; van ou Kombi 15 lugares;
 Vistoria Semestral junto à CIRETRAN local;
 Com dizeres “ESCOLAR” nas duas laterais e parte traseira;
 Cinto de segurança: X passageiros;
 Tacógrafo em uso;
 Com lacre em todos os vidros;
 Com extintor de incêndio de 04 (quatro) quilos;
 Registro para passageiros, com autorização para o transporte escolar (emitida pelo DETRAN);
 Identificação interna lotação: X passageiros;
 Demais exigências do Código de Trânsito Nacional e outros diplomas legais;
 Certidão de Registro junto a ARTESP;
 Deverão estar disponíveis para o início imediato dos serviços após a assinatura do Contrato;
 Poderá ocorrer flexibilidade no horário e percurso das Rotas;
 As Linhas serão distribuídas a critério da necessidade da Secretaria que atenderá o interesse da
Administração, podendo durante o ano ser alteradas, assumidas pela própria Secretaria, ou extintas.

Especificações das condições do motorista:
 Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
 Habilitação mínima categoria “D”;
 CNH com inclusão do curso de Transporte Escolar;
 Atestado de antecedentes criminais a teor do artigo 2º da Resolução DETRAN º 503/2009 (v.g. TC-
000558/989/12-5);
 Curso direção e socorros;
 Portar crachá de identificação, com foto, e estar devidamente uniformizado;
 A empresa vencedora do certame deverá apresentar documento idôneo que comprove ser o
motorista funcionário da empresa, cuja comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços, em conformidade com a Súmula 25 do TCESP.

Da obrigação do monitor de transporte escolar
No período diurno, todos os veículos deverão ter um monitor credenciado para acompanhar os escolares
durante o percurso realizado nas viagens de ida e de volta das Rotas;
O Monitor do Transporte Escolar deverá:
 Ter idade superior a 18 (dezoito) anos;
 Apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio,
roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos (de conformidade com a
Resolução SE nº 28, de 12/5/2011: Art. 1º [...] § 2º);
 Apresentar-se devidamente identificado com crachá e colete contendo o dístico “MONITOR”, e com
aparência adequada;
 Portar telefone celular ou rádio de comunicação;
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 Prestar esclarecimento, sempre que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução do
transporte;
 Exigir do aluno a identificação de transporte escolar (carteirinha transporte de alunos emitida pela
Secretaria de Educação) ao embarcar no veículo;
 Estabelecer a comunicação entre pais dos alunos transportados e Escolas;
 Contatar regularmente o diretor ou responsável pela unidade escolar, ou com o gestor do convênio de
transporte, mantendo-os informados de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam
prejudicar o bom andamento ou o resultado final da prestação dos serviços.
 A empresa vencedora do certame deverá apresentar documento idôneo que comprove ser o monitor
funcionário da empresa, cuja comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execução dos serviços, em conformidade com a Súmula 25 do TCESP.
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CONCORRENCIA Nº 21/2018

PROCESSO Nº 10.455/18

ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto licitado: TRANSPORTE COLETIVO DE ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO EM VEÍCULOS
TIPO ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN.

Observação: Para fins de proposta considerar o descritivo constante do Anexo I. A descrição das mercadorias que se
segue é simplificada e serve tão somente para fins de identificar os itens que foram cotados e, consequentemente, o seu
valor. Frisa-se que em alguns casos sua descrição pode estar em dissonância ao descritivo constante do Anexo I.

O presente Termo de Referência destina-se a caracterizar os seguintes materiais:

ITEM UN. QUANT DESCRIÇÃO COMPLETA DAS MERCADORIAS PREÇO MÉDIO
UNITÁRIO (R$)

Preço Médio
Total (R$)

1 KM 9635
Rota 1 - Haras Bebedouro/Madereira Rodovia Roan

Rocha c/ Cândido Portinari/Fazenda
Santana/Fundo da Unifran – Av. dos Sapateiros –

Escolas Júlio D´Elia/Adalgisa/Frei Germano
R$ 8,14 R$ 78.397,10

2 KM 17384

Rota 2 – Estrada Velha Franca Batatais/Faz. São
Manuel/Faz. Sta. Maria/Fazenda São Luis/ Sítio das

Nascentes/Faz. Saõ Luis III – Escolas
J.D´Elia/Adalgisa/Frei Germano

R$ 5,55 R$ 96.481,20

3 KM 12833

Rota 3 - Rod. Ronan Rocha/Pesque Pague – Vila
Ventura/Faz. Recanto da Colina/Chácara

Eufreuzina/Condomínio Arco Íris – Escolas Christiane
Dezuani/Júlio D´Elia

R$ 6,37 R$ 81.746,21

4 KM 13366
Rota 4 - Faz. Matinha/Sítio José Olavo/Faz. Dos
Taveiras/ Chácaras do Jardim Zaneti – Escolas

Christiane Dezuani/Júlio D´Elia
R$ 5,19 R$ 69.325,43

5 KM 25133
Rota 5 - Sítio Vovô/Faz. Sta. Mônica/Sítio do Vovô

II/Faz. Sta. Terezinha – Escolas Hélio Paulino/Roberto
Scarabucci

R$ 4,95 R$ 124.325,41

6 KM 15498
Rota 6 - Sítio Olaria/Faz. Maggion/Faz. Santa

Gema – Escolas Hélio Paulino/Roberto Scarabucci
*Rodovia João Traficante

R$ 4,88 R$ 75.681,38

7 KM 16318
Rota 7 - Casa Seca/Sítio São Geraldo/Sítio Porteira
Azul/ Chácara Mel/Recanto Sítio Expedito – Escola

Hélio Paulino *Rodovia João Traficante
R$ 6,96 R$ 113.573,28

8 KM 13161

Rota 8 – Casa Seca/Fazenda Cachoeirinha/Igreja
Cachoeirinha/Recanto Nova Floresta/Condomínio Lua

Dourada/Faz. Sta. Gema – Escola Hélio Paulino
*Rodovia João Traficante

R$ 7,80 R$ 102.699,23

9 KM 24559

Rota 9 - Fazenda Santa Mônica/Sítio São Tomé/Sítio
Pipa/ Faz. Santo Rosa/Faz. Santo Antonio – Escolas
Hélio Paulino e Roberto Scarabucci *Rodovia João

Traficante
R$ 6,25 R$ 153.493,75

10 KM 24600

Rota 10 - Fazenda Santa
Mônica/Igrejinha/Varandão/Sítio Nego Eloé/Faz. São
Luiz/Sítio Boa Esperança – Escolas Hélio Paulino -
Roberto Scarabucci *Rodovia João Traficante

R$ 6,25 R$ 153.668,82

11 KM 20213

Rota 11 - Fazenda Santa Mônica/Sítio Café Rio
Pepe/Faz. Santa Terezinha/Condomínio Lua

Dourada/Gurgel – Escolas Roberto Scarabucci e
Antonio Sicchieroli *Rodovia João Traficante

R$ 5,59 R$ 112.990,67

12 KM 16810 Rota 12 - Rodovia Tancredo Neves/Km R$ 7,23 R$ 121.591,77
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12/Condomínio Aliança/Clube 3 Colinas/Raniari/Serra
de Claraval – Escolas Frei Lauro/Carmem Munhóz

13 KM 12464
Rota 13 - Cond. Sta. Marcelina/Recanto Capim

Mimoso/Motel Castelo – Escolas Frei Lauro/Carmem
Munhóz *Rodovia Tancredo Neves

R$ 8,62 R$ 107.398,55

14 KM 17056

Rota 14 – Paiolzinho 1ª Caçamba/2ª
Caçamba/Restaurante Bicho da Mata/Pq. Ipês –
Escolas Frei Lauro/Carmem Munhóz *Rodovia

Tancredo Neves
R$ 7,20 R$ 122.859,48

15 KM 17466
Rota 15 - Saibreiro/Bombas da SABESP/Sítio Alzir
FranFaz. Ólhos D´Agua – Escolas Frei Lauro e

Carmem Munhóz
R$ 5,03 R$ 87.911,62

16 KM 14883 Rota 16 - Faz. Santa Bárbara/Sítio Candeias –
Escolas Frei Lauro e Carmem Munhóz R$ 5,33 R$ 79.277,28

17 KM 20418
Rota 17 - Faz. Nunes/Sítio São Miguel/Faz. São

Marcos/Sítio Córrego da Onça – Escolas Frei Lauro e
Carmem Munhóz

R$ 4,45 R$ 90.927,48

18 KM 19106 Rota 18 - Fazenda Bocaina/Paiolzinho – Escolas Frei
Lauro e Carmem Munhóz R$ 4,55 R$ 86.995,35

19 KM 11193

Rota 19 – Parque do Mirante/Av. Graviola (Pq. Do
Mirante)/Recanto Fortuna/Rua Maria C. Dermínio

(Rec. Fortuna)/Rua Irene Morato (Rec.
Foturna)/Centro Médico - Escolas Frei Lauro e
Carmem Munhóz *Rodovia Tancredo Neves

R$ 9,40 R$ 105.214,20

20 KM 17671
Rota 20 - Faz. Amapá/Faz. Petrópolis/Faz. Santa
Cruz/Faz. Bom Retiro/Km 4,5 – Escolas CAIC, Orlik

Luz e Maria Cintra
R$ 7,13 R$ 126.052,54

21 KM 15785
Rota 21 - Sítio Bananal/Faz. Santo Antonio/Faz. São
Lucas – Escolas CAIC, Orlik Luz e Maria Cintra
*Fazendas ao fundo do Jardim Miramontes

R$ 5,21 R$ 82.291,94

22 KM 14883
Rota 22 - Faz. Amapá/Faz. Santa Cruz/Faz. Bom
Retiro – Escolas Orlik Luz, Maria Pia e Maria

Helena R. Barbosa *Fazendas ao fundo do City
Petrópolis

R$ 5,33 R$ 79.277,28

23 KM 21120 Rota 23 - Rodovia Felipe Calixto/Recanto Alto da Boa
Vista/Sítio São Manoel/Faz. R$ 4,74 R$ 100.108,80

24 KM 21894
Rota 24 - Bom Jardim/Fundãozinho/Pesque e

Pague/Antiga Escola Rural/Sítio Laura/Fornos de
Carvão – Escolas Rita Cássia e Stella da Matta

R$ 5,14 R$ 112.462,91

25 KM 21566

Rota 25 - Bom Jardim/Capela Bom Jardim/Faz.
Cotia/Condomínio Asas da Paz –

Franciscanos/Sobradinho – Escolas Rita de Cássia e
Stella da Matta *Rodovia Nelson Nogueira

R$ 5,16 R$ 111.280,56

26 KM 25297

Rota 26 - Bom Jardim/Faz. Nossa Senhora
Aparecida/Igreja Assembléia/Bar e Mercearia
Varandão/Sítio Nossa Senhora Abadia/Sítio

Sobradimho/Faz. São João – Escolas Rita de Cássia
e Stella da Matta *Rodovia Nelson Nogueira

R$ 6,21 R$ 157.010,89

27 KM 21853
Rota 27 - Bom Jardim/Faz. Três Irmãos/Sítio São

Geraldo/Faz.Aleluia/Faz. Do Altair – Escolas Rita de
Cássia e Stella da Matta *Rodovia Nelson Nogueira

R$ 6,42 R$ 140.368,37

28 KM 13653
Rota 28 - Engenho Queimado/Sítio

Cachoeirinhas/Sítio Moacir Ramos/Faz. Santa
Amélia/Faz. Santo Antonio – Escolas Rita de

Cássia e Stella da Matta *Rodovia Nelson Nogueira
R$ 5,51 R$ 75.182,98

29 KM 27224

Rota 29 - Bom Jardim/Pesque e Pague/Sítio São
Sebastião/Faz. Aleluia/Capela Bom

Jardim/Seminário/Sítio Sobradinho/Faz. São João –
Escola Stella da Matta *Rodovia Nelson Nogueira

R$ 4,52 R$ 122.962,64

30 KM 15252

Rota 30 - Caminho São José/Km 4 da Estrada de
Restinga/Sítio Murici/Res. Cam. São José/REc. Ouro

Verde/Condomínio Bela Vista/Chácara Santa
Barbara – Escolas Maria do Carmo e Anor Ravagnani

*Rodovias Nestor Ferreira e Fábio Talarico

R$ 5,77 R$ 88.054,37

31 KM 9184

Rota 31 - Jardim Zelinda (Rua Geraldo Vitor
Romualdo, 299) – Escola Nelson Damasceno (Rua
Cândido Francisco Pires, 4000, Res. Bom Sucesso) -

duas viagens
R$ 10,08 R$ 92.544,41

32 KM 12300 Rota 32 - Deficientes Visuais – Bairros: Res.
Moreira Júnior/Pq. Leporace/Res. Bernardino R$ 5,71 R$ 70.273,59
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Pucci/Santa Terezinha – Escolas Otávio Martins de
Souza

33 KM 11890
Rota 33 - Deficientes Visuais – Bairros: Santa
Terezinha/Jd. Redentor/Jd. Paulistano – Escola

Otávio Martins de Souza
R$ 5,80 R$ 68.922,76

34 KM 12300
Rota 34 - Deficientes Intelectuais TGD – Bairros:

Vila Scarabucci/Jardim Panorama/Jardim
Primavera – Escola Otávio Martins

R$ 5,71 R$ 70.273,59

35 KM 12300
Rota 35 - Deficientes Visuais – Bairros: Jd.

Palestina/Santa Bárbara/Recanto Elimar/Jardim
Aeroporto III – Escola Vicente Minicucci

R$ 5,71 R$ 70.273,59

36 KM 12300
Rota 36 - Deficientes Intelectuais – Bairros: Jardim

Palma/São Luis/Res. Ana Dorothéa/Jardim
Aeroporto I e III/Recanto Elimar – Escola Vicente

Minicucci
R$ 5,71 R$ 70.273,59

37 KM 14350

Rota 37 - Deficientes Visuais – Bairros: Jd.
Aeroporto I/Jd. Palestina/Jd. Brasilândia/ Vila
Teixeira/ Centro / Leporace II/ Jd. Paineiras/Vila
São Sebastião/Santa Luzia/Vila Formosa e Vila

Nicácio - Escola Nair Martins Rocha

R$ 5,37 R$ 77.012,15

38 KM 26763

Rota 38 - Alunos Especiais – CEI – Zona Oeste e
Norte -Bairros: Jd. Zelinda, Vila São Sebastião,
Parque Vicente Leporace I, II e III, Jd. Luiza, Jd.

Paineiras, City Petrópolis e Estação
R$ 4,97 R$ 133.012,11

39 KM 21648

Rota 39 - Alunos Especiais – CEI – Zona Sul e Leste -
Bairros: Jd. Aeroporto I,II e III, Recanto Elimar, Res.
Ana Dorothéa, São Luis, Jd. Paulistano I e II, Sta.

Mônica e Vila Aparecida
R$ 5,25 R$ 113.723,44

40 KM 30996
Rota 40 - Especiais APAE – Bairros: Jardim Paulista,
Santa Rita, Recanto Elimar, Jardim Aeroporto I, II e III,

Jd. Noêmia
R$ 5,25 R$ 162.831,29

41 KM 33149
Rota 41 - Especiais APAE – Bairros: Jardim

Guanabara, Vila São Sebastião, Santa Maria e Jd.
Zelinda

R$ 5,45 R$ 180.662,05

42 KM 36531
Rota 42 - Especiais APAE – Bairros: City Petrópolis,
Res. São Domingos, Jd. Paulistano, São Francisco,

Jd. Brasilândia I e II
R$ 5,35 R$ 195.561,40

43 KM 35568

Rota 43 - Especiais APAE – Bairros: Pq. Vicente
Leporace, Jd. Luiza II, Jd. Pinheiros, Jd. Portinari, Jd.
Boa Vista, Santa Helena, Jd. Esmeralda, Jd. São
Paulo, Sta. Efigênia, Jd. Martins, Santa Terezinha

R$ 3,90 R$ 138.715,20

44 KM 10250

Rota 44 - Especiais Mobilidade Reduzida/Região
Norte – Bairros: Jardim Ipanema/Jd. Cambuí/Jd.
Tropical/Pq. Do Horto/Res. Bernardino Pucci –
Escolas Maria Cintra, Lizete Paulino Teixeira,

Maria Pia Silva Castro

R$ 6,36 R$ 65.223,83

45 KM 10250

Rota 45 - Especiais Mobilidade Reduzida/Região
Leste – Bairros: Vila Duque de Caxias, Jd. Líbano,
Jd. Panorama, Jd. Brasilândia – Escolas Ângelo
Gosuen, José dos Reis Miranda Filho e Suely

Machado

R$ 6,36 R$ 65.223,83

46 KM 10250

Rota 46 - Especiais Mobilidade Reduzida/Região
Oeste – Bairros: Pq. Das Esmeraldas, Jd.

Palmeiras, Santa Helena, Vila São Sebastião –
Escolas Maria do Carmo (Dona Nenzinha),

Josephina Zinni Almada e Israel Niceus Moreira

R$ 6,36 R$ 65.223,83

47 KM 10250
Rota 47 - Especiais Mobilidade Reduzida – Região

Sul - Bairros: Jardim Aeroporto I e III; Santa
Bárbara, Recanto Elimar, Jd. Alvorada – Escolas

Júlio D´Elia e Evaristo Fabrício
R$ 6,36 R$ 65.223,83

48 KM 7585 Rota 48 - Maria Ângela – Escola Izaura C. Nunes
Período da manhã R$ 10,87 R$ 82.448,95

49 KM 7585 Rota 49 - Maria Ângela – Escola Izaura C. Nunes
Período da tarde R$ 10,87 R$ 82.448,95

50 KM 10250

Rota 50 - Pulicano/Jd. Palermo/Pq Continental/Res.
Paulo Archetti/Jd. Dermínio/Res. São Gabriel/Bom

Sucesso/Jd. Zelinda/Simões/Pq das
Esmeraldas/Distrito Industrial/Santa Helena/Vila

Raycos – Escola Nair Rocha

R$ 9,78 R$ 100.278,83

51 KM 10250 Rota 51 - City Petrópolis/Pq. Horto/Jd. Vera Cruz/Jd. R$ 9,12 R$ 93.446,18
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Luiza I e II/Pq. Leporace/Jd. Tropical/Res. São
Vicente – Escola Nair Rocha

52 KM 7708 Rota 52 – Jd. Noêmia/Elimar I e II/Jd. Aeroporto I e
II – Escola José Mário Faleiros R$ 10,90 R$ 83.991,76

53 KM 13735
Rota 53 - Tropical/Pq. Vicente Leporace I, II e
III(avenida)/Luiza I e II/Jd. Paineiras/Pq. Horto –

Escola Maria Helena Rosa Barbosa
R$ 7,93 R$ 108.873,22

54 KM 13735

Rota 54 – Jd.Palma/Jd. Éden/Jd. Panorama/Jd.
Paulistano I e II/Jd. Brasilândia/Jd. São Luis/Res. Ana
Dorothéa/Jd. Paraty/Jd. Piratininga – Escola Antonio

Sicchieroli
R$ 7,93 R$ 108.873,22

(*) Quantidade estimada para um período de 12 meses. Os itens grifados estão definidos
como COTA RESERVADA para participação exclusiva de Microempreendedor Individual,
Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
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CONCORRENCIA Nº 21/2018

PROCESSO Nº 10.455/18

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o

N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF

n.º..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

SIM ( ) OU NÃO ( ).

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

(data)

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

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

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_________________________________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONCORRENCIA Nº 21/2018

PROCESSO Nº 10.455/18

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE/INIDONEIDADE

A empresa................................................................................, inscrita no CNPJ

sob o n.º ........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade

n.º ................................ e do CPF n.º ...................................... DECLARA, para fins do disposto no § 2º

do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a
Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor sujeito a
qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente
licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

____________________________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CONCORRENCIA Nº 21/2018

PROCESSO Nº 10.455/18

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21/2018.

PROCESSO N.º 10.455/18

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO DE ESTUDANTES DURANTE O ANO LETIVO EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, MICRO-
ONIBUS E VAN, CONFORME QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NOS
ANEXOS I E IV DO EDITAL.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o Município de Franca, CGC. N.º
47.970.769/0001-04, designado CONTRATANTE, representado, por delegação do Sr. Prefeito Municipal
através de Decreto nº ________ de __ de _________ de 2011, pelo Sr. Secretário Municipal de
_____________________, ________________________, ___________, portador do RG. nº
______________ e CPF nº _____________________, residente e domiciliado nesta cidade de Franca -
SP, e, de outro lado, _________________________________, designada CONTRATADA, com sede à
_____________________________________ , n.º ________, na cidade de ____________, Estado de
_______________, neste ato representada pelo Sr(a). ________________________________,
portador da Cédula de Identidade n.º_________________ – _________, CPF. N.º _________________,
residente e domiciliado, na cidade de _____________, Estado de _______, devidamente identificado,
na presença das testemunhas ao final assinadas, ajustam e contratam entre si, mediante as cláusulas
abaixo, o objeto do Processo acima descrito, licitação devidamente homologada pela autoridade
responsável e competente, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores e demais legislação e normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada se obriga a prestar SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO DE ESTUDANTES DURANTE O ANO LETIVO EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, MICRO-
ONIBUS E VAN, conforme quantidade e descrição dos serviços constantes nos Anexos I e IV do Edital
da licitação acima, que fica fazendo parte integrante deste Termo, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O regime será por preço unitário e o tipo de menor preço.

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além de suas obrigações legais, a CONTRATADA obriga-se:

a) A assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e à
terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do fornecimento, sem nenhuma
responsabilidade do contratante.

b) Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os
direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e
plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos especiais, desde que
devidamente autorizados pelo Contratante, sob pena de rescisão do contrato e consequente
indenização.



MUNICIPIO DE FRANCA
Secretaria Municipal de Finanças
Coordenadoria de Licitações e Compras

________________________________________________________________________________________________________
Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova – Franca – SP – fone (16) 3711-9000 – fax (16) 3721-8888

Cep: 14401-150 – email: licitacoes@franca.sp.gov.br

c) Custear todos os encargos resultantes da prestação, inclusive impostos, taxas e emolumentos,
encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARÁGRAFO ÚNICO - Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o Contratante obriga-se:

a) A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços, objeto deste contrato, através de seus fiscais.

b) Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços deverão ser entregues de imediato conforme quantidades
expressas na Ordem de Fornecimento e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será indispensável mencionar o número da Ordem de Fornecimento (OF),
em toda a documentação referente ao objeto desta licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - Não serão aceitos fornecimentos que não tenham sido autorizados por Ordem
de Fornecimento (OF) ou Contrato, ou que, por qualquer motivo, não estejam de acordo com os termos
e condições estabelecidas neste Edital.

PARAGRAFO QUINTO - A licitante vencedora do certame deverá manter os veículos, objeto da licitação,
em perfeitas condições de funcionamento, atendendo às especificações mínimas constantes nos
Anexos I a IV do Edital, após a assinatura do contrato e publicação do extrato na Imprensa Oficial.

PARAGRAFO SEXTO - O nome das Rotas discriminadas no Anexo I não inclui todas as Unidades
Escolares, fazendas, sítios e bairros que estão inseridos no percurso total da linha. Frisa-se, ainda, que
poderá ocorrer flexibilidade no horário e percurso das Rotas.

PARAGRAFO SETMO - A Administração reserva-se o direito de recusar todo e qualquer serviço que
não atenda às especificações deste Edital.

PARAGRAFO OITAVO - A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, expedido pela Secretaria requisitante.

PARAGRAFO NONO - Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem
anterior, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a sua
substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções
previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).

PARAGRAFO DECIMO - Para cada rota do período diurno, nas viagens de ida e volta, deverá ser
disponibilizado um monitor para acompanhamento dos alunos, a expensas da contratada, sem qualquer
vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal, com as seguintes atribuições: acompanhamento e
assistência, visando a segurança dos alunos durante as viagens; conferência da identificação de
transporte escolar do aluno ao adentrar no veículo, mediante exigência da apresentação da Carteira
Transporte de Alunos emitida pela Secretaria Municipal de Educação; relato e ciência aos Diretores das
Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação dos fatos ocorridos com os alunos durante o
transporte; estabelecer a comunicação entre os pais dos alunos transportados e as Unidades Escolares
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CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

PARÁGRAFO ÚNICO - O preço do fornecimento nos termos do Edital e da proposta da contratada, é de
R$ ____________ (__________________).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o contrato venha ser prorrogado, conforme o previsto no item 22.1 do
edital, os valores serão reajustados com periodicidade anual, pelo IPC-FIPE, podendo o primeiro
reajuste abranger o período compreendido entre a data limite para apresentação da proposta e o mês
correspondente ao do implemento da anuidade.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PAGAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município,
exclusivamente por meio de créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, mediante a
contra apresentação da Nota fiscal e efetiva entrega dos serviços (por quilometro efetivamente rodado).
A Prefeitura Municipal de Franca não se responsabilizará por outro tipo de cobrança.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de
Finanças, será considerado o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal no Almoxarifado Central da
Secretaria recebedora.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente
do preço em vigor na data da entrega.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO ÚNICO - O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Franca, com a apresentação das
devidas justificativas adequadas a esta CONCORRÊNCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos alocados para a realização do objeto desta licitação ao longo do
exercício de 2018 são oriundos da seguinte classificação orçamentária:

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.05.02 – FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
123612015 – EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
FICHAS 0393, 0394, 0387, 0392

02.00.00 – MUNICÍPIO DE FRANCA
02.05.03 – FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
123622019 – TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO
FICHA 0504

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS, SANÇÕES E PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não cumprimento de qualquer cláusula ou prazos estipulados neste
instrumento convocatório ou do contrato, inicialmente importará em advertência por escrito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o não atendimento ao item anterior, importará multa diária
correspondente a 0,01% (um centésimo por cento) do valor total da contratação, sem prejuízo da ampla
defesa. Na reincidência a multa será aplicada em dobro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo caso fortuito, devidamente justificado a tempo, a multa
poderá ser atenuada ou dispensada, a juízo exclusivo da Administração Municipal.

PARAGRAFO QUARTO - O não cumprimento pela adjudicatária de qualquer cláusula do instrumento
convocatório ou do contrato, sem prejuízo da ampla defesa, poderá ensejar a rescisão unilateral do
compromisso nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações, com perda das
garantias,além das penalidades previstas.

PARÁGRAFO QUINTO - Além das multas previstas, a licitante vencedora estará ainda sujeita às
seguintes penalidades no caso do não cumprimento das condições de sua proposta:

a)- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município
pelo prazo de até dois anos.

b)- Declaração de idoneidade para licitar ou contatar com o poder público, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o ressarcimento por parte da contratada,
dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sansão aplicada com base no inciso III do art.
87 da Lei 8.666/93 e alterações.

PARAGRAFO SEXTO - Estas penalidades somente poderão ser relevadas nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo do contratante.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87, e 88 da Lei 8.666/93 -
8.883/94 e seus incisos, a critério do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo
78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o
contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo
da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.090/90).

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos
e condições previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão
previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

PARÁGRAFO ÚNICO - Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas constantes deste Contrato,
caberão recursos ao Prefeito Municipal, previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93 com suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as
cláusulas contratuais, bem como as normas constantes nas Especificações dos serviços, respondendo
cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Educação
do município de Franca/SP por servidor designado de acordo com o Decreto nº 10.606/17, o Sr.
________________________ e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Secretaria Municipal de Educação do município de Franca/SP se reserva
o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações dos serviços
executados de modo idêntico àquelas constantes da Nota de Empenho.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VALIDADE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato somente terá validade depois de assinado pelo
Secretário Municipal de ___________________________.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12
(doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a
contar da data determinada na correspondente Ordem de Serviços, podendo excepcionalmente, ser
prorrogado por mais 12 (doze) meses nos termos do § 4º, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que seja
devidamente justificado pela Prefeitura municipal de Franca.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REVISÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada
com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II,
alínea ‘d’, da Lei n. 8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital;

PARAGRAFO SEGUNDO - As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
contrato

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se à presente contratação os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e, na
lacuna desta, subsidiariamente os princípios do Direito.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - Incumbirá ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do resumo deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados
pelos seus funcionários ou prepostos à Prefeitura Municipal de Franca ou a terceiros na execução dos



MUNICIPIO DE FRANCA
Secretaria Municipal de Finanças
Coordenadoria de Licitações e Compras

________________________________________________________________________________________________________
Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova – Franca – SP – fone (16) 3711-9000 – fax (16) 3721-8888

Cep: 14401-150 – email: licitacoes@franca.sp.gov.br

trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando a
Prefeitura Municipal de Franca de todas e quaisquer reclamações pertinentes desde que decorrentes de
atos praticados com dolo ou culpa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal de Franca poderá a qualquer tempo paralisar ou
suspender a execução do serviço, mediante pagamento exclusivo daqueles já executados.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se obriga, a manter, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações, por ela assumidas, situação jurídica e fiscal regular, exigida para
esta contratação.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá manter, no local dos serviços, um preposto para
representá-la.

PARAGRAFO QUINTO - Os casos omissos serão resolvidos aplicando-se, supletivamente, os princípios
da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado;

PARAGRAFO SEXTO - Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada
com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o
cometimento de outras;

PARAGRAFO SETIMO - No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da
Contratada, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do
Trabalho;

PARAGRAFO OITAVO - Toda mão de obra utilizada pela Contratada na prestação dos serviços, não
terá qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal de Franca;

PARAGRAFO NONO - Contratada, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, reconhece que
são de sua exclusiva responsabilidade todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica eleito o Foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, para as
interposições de toda e qualquer ação oriunda da interpretação dos termos do presente Contrato, com
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

PARÁGRAFO SEGUNDO - E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato, em
06 (seis) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, para que
surta todos os efeitos legais.

Município de Franca.
Em ______/_______ de 2018.

______________________________
Contratante
______________________________
Contratada

Testemunhas:

_________________________________
Testemunha 1

_________________________________
Testemunha 2
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