
ANEXO II MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _______________, com sede na _______________________, inscrita 

com CNPJ __________________, telefone (___) _________, representada pelo 

senhor ________________________, devidamente qualificado neste termo de 

credenciamento, credencia o senhor _____________________ , (nacionalidade, 

estado civil e cargo que ocupa na empresa),  portador da cédula de identidade RG 

_______ e do CPF ________, para representá-la no Pregão Presencial ___/2017, 

cujo objeto é a, podendo apresentar objeções quanto aos documentos de habilitação 

e propostas financeiras, interpor e desistir de interposição de recursos em todas as 

fases da licitação, assinar atas, enfim praticar todos os atos inerentes ao certame.

Local e Data: ______________________________

Identificação do signatário (nome completo, RG, CPF e cargo que ocupa na 
empresa: _____________________________________________________

Carimbo e assinatura: ____________________

Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes de proposta financeira e 
documentos de habilitação.



ANEXO III ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS VEÍCULOS

1 DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA DOS VEÍCULOS

1.1. Visando a padronização dos veículos sobre pneus, utilizados no transporte de escolares, 
este documento técnico especifica as características mínimas dos tipos de veículos, que se 
constituirão na frota vinculada do contrato de prestação de serviço de transporte escolar no 
município de Rio Claro/SP.

2 DA LEGISLAÇÃO SOBRE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO

2.1. Além das regras estabelecidas no edital, todos os veículos deverão atender as 
Resoluções, Normas Técnicas e Legislação específica à indústria de fabricação de chassi e, 
além das mencionadas a seguir, bem como a Lei Municipal 4.572/2013, a saber:
2.1.1. Código de Trânsito Brasileiro;
2.1.2. Regulamentações aplicáveis aos veículos de transporte coletivo de passageiros, 
especificadas pelo CONTRAN, DENATRAN, CONAMA e IBAMA;
2.1.3. Resoluções do CONTRAN: 675/86, 680/87, 692/88, 784/94, 811/96, 48/98, 132/02, 
157/04, 223/07 e 227/07;
2.1.4. Normas Brasileiras (NBR): 5426/85, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 
1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06 e 14022/06;
2.1.5. Portaria DENATRAN 159, de 26/07/2017;
2.1.6. Resolução CONMETRO 01/93;
2.1.7. Resolução CONAMA 272/00;
2.1.8. NR 15/78 do Ministério do Trabalho e do Emprego.

3 DOS VEÍCULOS

3.1. Os veículos que serão utilizados na prestação do serviço de transporte escolar estão 
especificados a seguir:

3.1.1. Veículo tipo van:
3.1.1.1. Veículos com capacidade para no máximo 15 (quinze) lugares sentados, incluindo o 
motorista e o monitor;
3.1.1.2. O combustível poderá ser óleo diesel, gasolina e/ou etanol;
3.1.1.3. Os veículos poderão ser dotados de mecanismo que permita a acessibilidade de 
pessoas com mobilidade reduzida.
3.1.1.4. Do total de vans disponibilizadas pelo menos 02 (duas) deverão ser obrigatoriamente 
dotadas de plataforma elevatória veicular para embarque e desembarque de cadeiras de rodas, 
sendo que neste caso sua capacidade de lotação poderá ser reduzida para 10 (dez) ocupantes, 
sendo: 01 (um) portador de necessidades especiais (cadeirante), 07 (sete) alunos, 01 (um) 
motorista e 01 (um) monitor.

3.1.2. Veículo tipo ônibus convencional:
3.1.2.1. Ônibus com motor dianteiro com caixa abafadora de ruído, de forma a proporcionar 
conforto aos usuários;
3.1.2.2. Deve possuir características que suportem operação tanto em vias pavimentadas como 
não pavimentadas (estrada de chão);
3.1.2.3. O combustível poderá ser óleo diesel e/ou biodiesel;



3.1.2.4. O embarque de passageiros deve ser por escada de acesso e deve possuir apenas 
uma porta de serviço, localizada atrás dos seus eixos dianteiros.
3.1.2.5. Deve ser equipado com uma plataforma elevatória veicular para embarque e 
desembarque de cadeiras de rodas;
3.1.2.6. A plataforma principal do ônibus deverá ser plana, sem degraus ou desníveis, com 
capacidade para no mínimo 35 (trinta e cinco) lugares sentados, incluindo neste número o 
motorista, o monitor e espaço exclusivo, para 01 (uma) cadeira de rodas;
3.1.2.7. Os ônibus devem atender todos os requisitos de acessibilidade especificados na NBR 
14022/06, e suas atualizações;

3.1.3. Veículo tipo micro-ônibus:
3.1.3.1. Veículos com capacidade máxima para 24 (vinte e quatro) lugares sentados, inclusive 
motorista e monitor;
3.1.3.2. Veículo dotados de rodagem simples no eixo traseiro;
3.1.3.3. O combustível poderá ser óleo diesel ou biodiesel; 
3.1.3.4. Todos os micro-ônibus deverão ser dotados de plataforma elevatória para portadores 
de necessidades especiais.

4 DA PINTURA, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO

4.1. Todos os veículos destinados ao atendimento do transporte de escolares, deverão atender 
as exigências legais de identificação e dispositivos refletivos de segurança, cuja regas normas 
gerais estão dispostas a seguir:
4.1.1. A cor externa dos veículos deve ser amarelo trânsito, sistema poliuretano bi componente, 
e espessura da camada seca entre 50 e 60 m, sem comprometimento da faixa definida abaixo. 
Na traseira e nas laterais das carroçarias, deve ser pintada em toda a sua extensão, uma faixa 
horizontal com as seguintes especificações: cor preta com 400 mm de largura, a meia altura, 
na qual deverá 
altura da letra de 280mm, na cor amarelo trânsito, sistema poliuretano bi componente, e 
espessura da camada seca entre 50 e 60 m.
4.1.2. Todos os veículos devem possuir dispositivos refletivos de segurança, cujas 
características refletivas estão definidas na Resolução CONTRAN 132/02, e suas atualizações, 
posicionados na traseira e nas laterais, alternando os segmentos de cores (vermelha e branca), 
dispostos horizontalmente e distribuídos de forma uniforme. Nas laterais, os dispositivos 
deverão ser afixados, no sentido horizontal, ao longo das laterais. 
4.1.3. Os veículos destinados ao atendimento do transporte escolar deverão ser dotados de 
cinto de segurança individual para os passageiros, de acordo com as determinações legais 
pertinentes.
4.1.4. Todos os veículos deverão ser dotados de dispositivo de localização por GPS ou 
tecnologia similar.
4.1.5. O monitoramento por GPS ou tecnologia similar deve ser controlado por um software 
disponibilizado pela empresa contratada, devendo a mesma autorizar um módulo que será 
instalado em um computador da Secretaria Municipal da Educação, para que a contratante 
possa fiscalizar as linhas, as rotas e os itinerários que cada veículo desempenha durante a 
execução dos serviços de transporte escolar, sem nenhum custo extra para a municipalidade.
4.1.6. Deverão ser dotados de sistema de monitoramento por câmeras, uma para vigilância 
dianteira externa, uma para vigilância traseira externa e duas para vigilância interna do veículo.



ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar no município 
de Rio Claro/SP, abrangendo os estudantes da educação básica, residentes nas zonas urbana 
e rural, para o período de 220 (duzentos e vinte) dias letivos, atendendo a escolas municipais, 
estaduais e instituições, conforme descrito no termo de referência.

Dados Cadastrais:

Razão Social:_________________________________________________________

Endereço Completo:_____________________________________________________

CNPJ (MF): __________________________ Inscrição Municipal_________________

Telefone: (______) __________________ Telefone Móvel: (______)______________

E-mail: _______________________________________________________________ 

Condições de pagamento:________________________________________________

Validade desta proposta: _________ (___________________________) dias corridos

Prazo de início dos serviços:______________________________________________

Valor do km/rodado para veículo tipo ônibus: R$ ________ (____________________)

Valor do km/rodado para veículo tipo micro-ônibus: R$ ________ (_______________)

Valor do km/rodado para veículo tipo van: R$ ______ (_________________________)

Valor médio do km/rodado (somando os valores do km/rodado do ônibus, micro-ônibus e van, 
dividindo por três): R$ ________ (____________________________________________) para 
a sessão de lances.

Item Tipo de Veículo Km/Diária Dias Letivos Km/Total R$ Km R$ Total
01 Ônibus; 3.619,4 220 796.268
02 Micro-ônibus; 1.908,7 220 419.914
03 Van; 3.173,6 220 698.192

Valor Global R$



Com fulcro no artigo 48, II da Lei n. 8.666/1993, as licitantes devem indicar os gastos com os 
insumos relacionados à elaboração da proposta financeira: 

QUADRO 01
VEÍCULO ESCOLAR TIPO Ônibus

ITEM SUB-ITEM DESCRIÇÃO R$. POR KM RODADO

1 INSUMOS DE OPERAÇÃO
1.1 Combustível 
1.2 Lubrificantes
1.3 Rodagem
1.4 Peças e Acessórios

TOTAL
2 DEPRECIAÇÃO E REMUNERAÇÃO

2.1
Depreciação do Veículo, Instalações e 
Equipamentos

2.2
Remuneração Veículo, Almoxarifado, 
Instalações, Equipamentos

TOTAL

3
DESPESAS DE PESSOAL E DE 

ADMINISTRAÇÃO
3.1 Pessoal de Operação
3.2 Pessoal de Manutenção

3.3 Pessoal de Administração
3.4 Benefícios

3.5
Despesas Administrativas (Gerais, 
Seguros, IPVA)

TOTAL

4
VALOR DO QUILOMETRO RODADO SEM 

TRIBUTOS
4.1 Valor km rodado sem tributos

5 INSUMOS TRIBUTÁRIOS
5.1 Tributos Cabíveis (5,65%)

6
VALOR DO QUILÔMETRO RODADO 

COM TRIBUTOS
6.1 Valor do km rodado com tributos 



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS
FROTA

Frota Operacional Reserva Total Faixa Etária

Quilometragem por 
Mês

Produtiva Improdutiva Total Km/veículo

CUSTO VARIÁVEL

Combustível Coef. Consumo Valor R$/km

Lubrificantes Coef. Consumo Valor R$/km

Rodagem Quantidade Valor R$/km

Pneu

Recapagem

Câm. De Ar

Protetor

V. Útil (km)

Nº Recapagens

Total

Peças e Acessórios Coef. Consumo Valor R$/km

CUSTO VARIÁVEL 
TOTAL

R$/km



CUSTO FIXO

Custo de Capital (Depreciação e 
Remuneração) Valor
Preço do Veículo com Rodagem 
(R$)
Preço do Veículo Menos Rodagem 
(R$)

Vida Economicamente Útil (anos)
Valor Residual (%)
Taxa de Juros (%)
Custo de Capital (Depreciação e 
Remuneração) R$/km
Depreciação (veíc. maq. inst. eq)
Remuneração (veíc. maq. inst. eq 
almox)

Despesas com 
Pessoal

Pessoal de 
Operação

Enc.Soc. (%) Fator Utiliz. Salário R$/v.Mês R$/Km

Motorista
Monitor 

Fiscal/Despachante

Total

Pessoal 
Manutenção e 
Adm.

Valor Valor R$/v.Mês R$/Km

Pessoal de 
Manutenção

Pessoal 
Administrativo

Benefícios Valor R$/v.Mês R$/Km

Benefícios



Despesas 
Administrativas

Descrição Valor R$/v.Mês R$/Km
Despesas 
Gerais
Seguro Resp. Civil 
da Frota Total
Seguro 
Obrigatório por 
Veículo
IPVA da Frota 
Total
Total

CUSTO FIXO 
TOTAL

R$/Km

CUSTO TOTAL 
SEM TRIBUTOS R$/km

TRIBUTOS

Soma das Alíquotas Sobre a 
Receita %
COFINS, PIS, ISS

CUSTO TOTAL 
COM TRIBUTOS R$/km



PLANILHA DE PREÇO POR QUILÔMETRO - VEÍCULO TIPO MICROONIBUS

QUADRO 02
VEÍCULO ESCOLAR TIPO MICROONIBUS

ITEM SUB-ITEM DESCRIÇÃO R$. POR KM RODADO
1 INSUMOS DE OPERAÇÃO

1.1 Combustível 
1.2 Lubrificantes
1.3 Rodagem
1.4 Peças e Acessórios

TOTAL
2 DEPRECIAÇÃO E REMUNERAÇÃO

2.1
Depreciação do Veículo, Instalações e 
Equipamentos

2.2
Remuneração Veículo, Almoxarifado, 
Instalações, Equipamentos

TOTAL

3
DESPESAS DE PESSOAL E DE 

ADMINISTRAÇÃO
3.1 Pessoal de Operação

3.2 Pessoal de Manutenção
3.3 Pessoal de Administração
3.4 Benefícios

3.5
Despesas Administrativas (Gerais, 
Seguros, IPVA)

TOTAL

4
VALOR DO QUILOMETRO RODADO SEM 

TRIBUTOS

4.1 Valor km rodado sem tributos

5 INSUMOS TRIBUTÁRIOS
5.1 Tributos Cabíveis (5,65%)

6
VALOR DO QUILÔMETRO RODADO 

COM TRIBUTOS
6.1 Valor do km rodado com tributos 



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - VEÍCULO TIPO MICROONIBUS

FROTA

Frota Operacional Reserva Total Faixa Etária

Quilometragem por 
Mês

Produtiva ImprodutivaTotal Km/veículo

CUSTO VARIÁVEL

Combustível Coef. Consumo Valor R$/km

Lubrificantes Coef. Consumo Valor R$/km

Rodagem Quantidade Valor R$/km

Pneu

Recapagem

Câm. De Ar

Protetor

V. Útil (km)

Nº Recapagens

Total

Peças e Acessórios Coef. Consumo Valor R$/km

CUSTO VARIÁVEL 
TOTAL

R$/km



CUSTO 
FIXO

Custo de Capital (Depreciação e 
Remuneração) Valor
Preço do Veículo com Rodagem 
(R$)
Preço do Veículo Menos 
Rodagem (R$)
Vida Economicamente Útil 
(anos)
Valor Residual (%)

Taxa de Juros (%)
Custo de Capital (Depreciação e 
Remuneração) R$/km
Depreciação (veíc. maq. inst. eq)
Remuneração (veíc. maq. inst. 
eq almox)

Despesas com 
Pessoal

Pessoal de OperaçãoEnc.Soc. (%) Fator Utiliz. Salário R$/v.Mês R$/Km

Motorista

Monitor 

Fiscal/Despachante

Total

Pessoal Manutenção 
e Adm.

Valor Valor R$/v.Mês R$/Km

Pessoal de 
Manutenção
Pessoal 
Administrativo

Benefícios Valor R$/v.Mês R$/Km

Benefícios



Despesas 
Administrativas

Descrição Valor R$/v.MêsR$/Km
Despesas 
Gerais
Seguro Resp. Civil 
da Frota Total
Seguro Obrigatório 
por Veículo
IPVA da Frota Total
Total

CUSTO FIXO TOTAL R$/Km

CUSTO TOTAL SEM 
TRIBUTOS R$/km

TRIBUTOS

Soma das Alíquotas Sobre a 
Receita %
COFINS, PIS, ISS

CUSTO TOTAL COM 
TRIBUTOS R$/km



PLANILHA DE PREÇO POR QUILÔMETRO - VEÍCULO TIPO VAN

QUADRO03
VEÍCULO ESCOLAR TIPO VAN

ITEM SUB-ITEM DESCRIÇÃO R$. POR KM RODADO

1 INSUMOS DE OPERAÇÃO
1.1 Combustível 
1.2 Lubrificantes
1.3 Rodagem
1.4 Peças e Acessórios

TOTAL
2 DEPRECIAÇÃO E REMUNERAÇÃO

2.1
Depreciação do Veículo, Instalações e 
Equipamentos

2.2
Remuneração Veículo, Almoxarifado, 
Instalações, Equipamentos

TOTAL

3
DESPESAS DE PESSOAL E DE 

ADMINISTRAÇÃO
3.1 Pessoal de Operação
3.2 Pessoal de Manutenção

3.3 Pessoal de Administração
3.4 Benefícios

3.5
Despesas Administrativas (Gerais, 
Seguros, IPVA)

TOTAL

4
VALOR DO QUILOMETRO RODADO SEM 

TRIBUTOS
4.1 Valor km rodado sem tributos

5 INSUMOS TRIBUTÁRIOS
5.1 Tributos Cabíveis (5,65%)

6
VALOR DO QUILÔMETRO RODADO 

COM TRIBUTOS
6.1 Valor do km rodado com tributos 



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - VEÍCULO TIPO VAN

FROTA

Frota Operacional Reserva Total Faixa Etária

Quilometragem por 
Mês

Produtiva Improdutiva Total Km/veículo

CUSTO VARIÁVEL

Combustível
Coef. 
Consumo

Valor R$/km

Lubrificantes
Coef. 
Consumo

Valor R$/km

Rodagem Quantidade Valor R$/km

Pneu

Recapagem

Câm. De Ar

Protetor

V. Útil (km)

Nº Recapagens

Total

Peças e Acessórios
Coef. 
Consumo

Valor R$/km

CUSTO VARIÁVEL 
TOTAL

R$/km



CUSTO 
FIXO

Custo de Capital (Depreciação e 
Remuneração) Valor
Preço do Veículo com Rodagem 
(R$)
Preço do Veículo Menos 
Rodagem (R$)
Vida Economicamente Útil 
(anos)
Valor Residual (%)

Taxa de Juros (%)
Custo de Capital (Depreciação e 
Remuneração) R$/km
Depreciação (veíc. maq. inst. eq)
Remuneração (veíc. maq. inst. 
eq almox)

Despesas com 
Pessoal

Pessoal de Operação Enc.Soc. (%) Fator Utiliz. Salário R$/v.Mês R$/Km

Motorista

Monitor 

Fiscal/Despachante

Total

Pessoal Manutenção e Adm. Valor Valor R$/v.Mês R$/Km

Pessoal de Manutenção

Pessoal Administrativo

Benefícios Valor R$/v.Mês R$/Km

Benefícios



Despesas 
Administrativas

Descrição Valor R$/v.Mês R$/Km
Despesas 
Gerais
Seguro Resp. Civil 
da Frota Total
Seguro Obrigatório 
por Veículo
IPVA da Frota Total
Total

CUSTO FIXO TOTAL R$/Km

CUSTO TOTAL SEM 
TRIBUTOS R$/km

TRIBUTOS

Soma das Alíquotas Sobre a 
Receita %
COFINS, PIS, ISS

CUSTO TOTAL COM 
TRIBUTOS R$/km

1) Declaramos expressamente que os preços apresentados nesta proposta financeira 
contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos, incluindo entre outros: 
tributos, encargos sociais, materiais, despesas administrativas, seguros, fretes, lucros, 
dentre outros.
2) Declaramos expressamente que os serviços ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Termo de Referência deste Edital.
3) Declaramos expressamente que indicamos _____________________ como garantia para 
execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato.

Local e Data: ___________________________________

Carimbo e Assinatura: ___________________________________



ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÕES

A empresa ____________, com sede na _____________, inscrita com CNPJ ____________, 
telefone (___) _________, representada pelo senhor ______________, devidamente 
qualificado neste documento, declara expressamente que:

a) Inexiste fato superveniente impeditivo da nossa habilitação e estamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências posteriores;

b) Que disponibilizaremos, para o início da prestação dos serviços, os veículos e demais 
equipamentos e máquinas necessárias a operação dos serviços de transporte escolar;

c) Que disponibilizaremos para o início da prestação dos serviços, nos termos do 
presente edital, o pessoal operativo necessário, estando ciente de que os motoristas a 
serem empregados nos serviços de transportes de alunos, ora licitado, desde o início da 
prestação dos serviços e durante todo o período contratual, serão profissionalmente 

à CNH, conforme exige a Portaria 
567/89 do DETRAN, sendo ainda, obrigator iamente, diplomados com o certif icados de 
condutores de veículos de transporte escolar, atendendo exigências do Decreto Lei 
Federal 5692, da Resolução 798 do Conselho Nacional de Transito;

d) Temos pleno conhecimento do Código de Transito Brasileiro e legislação de 
transporte de escolares, das Resoluções do Contran, e das demais legislações 
municipais atinentes ao serviço, dispositivos legais estes que serão fielmente cumpridos 
sob as penas da lei;

e) Iremos apresentar a contratante, na data da assinatura do contrato e como condição 
para sua assinatura, os seguintes documentos, referentes aos veículos que serão 
utilizados na prestação dos serviços e de seus condutores: certificado de propriedade 
dos veículos em nome da licitante, ou no caso de leasing, com arrendamento a esta ou 
os contratos de locação; certificado de registro e vistoria semestral dos veículos, 
determinadas pelo DETRAN/SP; certif icado de registro de licença dos veículos; apólice 
do seguro obrigatório DPVAT (dos veículos empregados nos serviços), de acordo com 
o que estabelece a lei, e ainda apólice de seguro de responsabilidade civil, de acordo 
com o Anexo IV; relação nominal dos motoristas que serão empregados para a 
prestação dos serviços, com cópias dos seguintes documentos: CNH, Certificado de 
Condutor de Veículo Escolar - expedido pelo DETRAN e com seu prazo de validade em 
vigor e f icha de registro de empregados;

f) Entregaremos à contratante, na data de assinatura do contrato, relação na qual 
constem todos os compromissos financeiros assumidos, após o fechamento do Balanço 
apresentado na fase de Habilitação, com o escopo de se verificar se estes não 
importam em absorção da sua disponibilidade financeira, tornando-a incompatível com 
as exigências editalícias e os compromissos financeiros que importam a presente 



licitação, em cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso XII, da Lei Federal 8.666/93 e 
posteriores alterações;

g) Nos comprometemos à prestar os serviços pelo período da contratação, e de acordo 
com o Anexo I - Termo de Referência;

h) Nos submetemos à fiscalização a ser exercida pela contratante;

i) Nos responsabilizamos por todo e qualquer dano ocorrido durante a prestação dos 
serviços, ocasionados por culpa ou dolo de nossos prepostos ou veículos, tanto face 
aos usuários, terceiros ou até mesmo perante a contratante, isentado esta de qualquer 
responsabilidade;

j) Durante toda a vigência do contrato, manteremos a frota vinculada aos serviços com 
idade média de até 10 (dez) anos, sendo que a idade máxima por veículo não 
ultrapassará a 12 (doze) anos;

k) Que o senhor _________________, portador do RG ______ e do CPF _______, será o 
profissional que irá nos representar na prestação dos serviços perante a contratante, por 
todo o prazo contratual;

l) Estamos cientes que deveremos arcar com todos os custos decorrentes da elaboração 
e apresentação da nossa documentação e proposta financeira, e que não exigiremos 
quaisquer reembolso;

m) Recebemos o edital e seus anexos, e temos pleno conhecimento de todos os 
elementos técnicos, das condições gerais e particulares da licitação e da prestação de 
serviços, possuindo informações suficientes para apresentação de nossa proposta e 
para o integral cumprimento do contrato, não tendo qualquer desconhecimento, como 
condição impeditiva à elaboração de nossa proposta;

n) Estamos totalmente sujeitos aos termos deste edital e de seus anexos, bem como 
concordamos plenamente com todas as suas disposições;

o) Nossa proposta financeira engloba todos os custos diretos e indiretos, tais como: 
insumos, materiais, mão de obra, serviços, taxas, impostos, encargos trabalhistas e 
sociais, combustíveis e lubrificantes, consumo de outros materiais, serviços e despesas 
administrativas, não sendo admitida qualquer retificação ao valor constante de nossa 
proposta financeira;

p) Assumimos integralmente a responsabilidade sobre os veículos e equipamentos 
adquiridos e utilizados para execução dos serviços ora licitados, tanto no que se refere
ao seu pagamento, quanto à sua qualidade e produtividade;

q) Respondemos perante a contratante pelos serviços de terceiros eventualmente 
contratados, como se fossem executados por nós, sendo que qualquer contratação 
nesse sentido dependerá de expressa autorização da contratante.



r) Que observamos a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre à menor de dezoito 
anos e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de catorze anos (Constituição, artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e Lei 
Federal 8.666/93, artigo 27, inciso V).

Local e Data: ______________________________

Identificação do signatário (nome completo, RG, CPF e cargo que ocupa na empresa: 

_____________________________________________________________________

Carimbo e assinatura: ____________________



ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO

A empresa ____________, com sede na _____________, inscrita com CNPJ ____________, 
telefone (___) _________, representada pelo senhor ______________, devidamente 
qualificado neste documento, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei 
Federal 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, declara expressamente que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do pregão em epígrafe.

Local e Data: ______________________________

Identificação do signatário (nome completo, RG, CPF e cargo que ocupa na empresa: 

____________________________________________________________________________
_

Carimbo e assinatura: ____________________



ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, CONFORME O CASO

A empresa ____________, com sede na _____________, inscrita com 

CNPJ ____________, telefone (___) _________, representada pelo senhor ______________, 

devidamente qualificado neste documento, declara que é ME Microempresa ou EPP 

Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório acima descrito.

Segue em anexo a documentação comprobatória do respectivo 

enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial.

Local e Data: ______________________________

Identificação do signatário (nome completo, RG, CPF e cargo que ocupa na empresa: 

____________________________________________________________

Carimbo e assinatura: ____________________



ANEXO VIII

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI REALIZAM O MUNICÍPIO DE RIO CLARO E A 
EMPRESA, ______________________, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP, ABRANGENDO OS 
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NAS ZONAS URBANA E
RURAL, PARA O PERÍODO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) DIAS LETIVOS, ATENDENDO 
AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E INSTITUIÇÕES.

PREÂMBULO

CONTRATANTES Pelo presente termo de contrato que entre si realizam de um lado, o 
MUNICÍPIO DE RIO CLARO, Estado de São Paulo, sediado à Rua 03, n. 945, Bairro Centro, 
CEP: 13500-970, Paço Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, inscrito no CNPJ/MF sob n. 
45.774.064/0001-88, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado, por força do contido no art. 4º do Decreto Municipal n. 7290/05, pelo Prof. Dr.
ADRIANO MOREIRA Secretário Municipal da Educação, portador do RG sob n. 
____________- SSP/SP e do CPF/MF sob n. ________________, e de outro lado, a empresa 
__________________, sediada na Rua _____________, n. ____, Bairro _________, CEP: 
________-___, Fone/Fax: (XX) ____-____; E-mail: ___@)_____.com.br, na cidade de 
__________, Estado de ___________, inscrita no CNPJ/MF sob n. ________/____-__, e com a 
Inscrição Estadual sob n. ____________, neste ato, representada por seu(a) __________, 
Sr.___________________, portador do RG n. ____________-SSP/SP, e do CPF/MF n. 
__________-__, doravante denominada de CONTRATADA, ficando as partes subordinadas às 
disposições da Lei Federal n. 10.520/2002 e, subsidiariamente, Lei Federal n. 8.666/93 
atualizadas pela Lei Federal n. 8.883/94, Lei Federal n. 9.032/95, Lei Federal n. 9.648/98, 
disposições da Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000, bem como a demais 
legislação aplicável, naquilo em que forem aplicáveis e condições constantes deste contrato.

1. LOCAL E DATA O presente contrato foi lavrado no Departamento Administrativo da 

Central Geral de Compras, aos _____ dias do mês de _____ do ano de 2017.

2. FUNDAMENTO LEGAL O presente contrato observa as normas do EDITAL N. 162/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N. 101/2017, da proposta vencedora do certame licitatório e será 

regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas e pela Lei Federal 10.520/02 e, 

subsidiariamente, Lei Federal n. 8.666/93, bem como demais legislação aplicável à espécie.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de transporte escolar no 
Município de Rio Claro/SP, abrangendo os estudantes da educação básica, residentes 
nas zonas urbana e rural, para o período de 220 (duzentos e vinte) dias letivos, 
atendendo as escolas municipais, estaduais e instituições.

1.1.1. Os serviços deverão ser executados, em dias letivos, inclusive período de recuperação, 
no período da manhã, tarde e noite percorrendo os itinerários constantes do Anexo I Termo 



de Referência ao edital de Pregão Presencial 101/2017, que fica fazendo parte integrante e 
indissociável do presente contrato.

1.1.2. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de veículos de reserva, no importe de 5% 
(cinco por cento) da frota operacional, por tipo de veículo, para eventual substituição no caso 
de quebra ou manutenção do veículo titular.

1.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer os veículos em perfeito e regular funcionamento, 
motoristas e monitores, por sua conta e risco.

1.1.4. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente os horários estabelecidos, atendendo os 
horários de entrada e de saída das aulas, nas respectivas escolas.

1.1.5. Os motoristas deverão apresentar-se devidamente uniformizados, identificados, 
habilitados e registrados pela CONTRATADA e estarem cônscios de suas responsabilidades, 
tratando os alunos com a máxima urbanidade possível.

1.1.6. Não utilizar para o transporte dos alunos, veículo que não seja destinado para este fim, 
devidamente aprovado em vistoria, ou que deixe de oferecer condições de segurança e 
conforto aos escolares.

1.1.7. A CONTRATADA deverá substituir o motorista ou o monitor em caso de falta, acidente 
ou a pedido da CONTRATANTE, a fim de que não interfira negativamente na execução dos 
serviços.

1.1.8. A CONTRATADA deverá manter os veículos sempre em perfeitas condições de tráfego e 
respeitando as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, especialmente o 
Decreto Municipal 5.925/1998, que disciplina a vistoria em veículos de transporte escolares e 
dá outras providências.

1.1.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito, alterar o trajeto, aumentar ou diminuir o 
percurso, sempre dentro dos limites e nos termos do que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e 
atualizações posteriores, sem prejuízo do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato nas 
hipóteses cabíveis.

1.1.10. Os veículos terão lotação de acordo com as determinações do Código de Trânsito 
Brasileiro, atender os requisitos determinados no Anexo III ao edital de Pregão Presencial 
101/2017, que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente contrato.  

1.1.11. Os veículos deverão conter a inscrição ESCOLARES nas suas laterais e na parte 
traseira, bem visível, fixa de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

1.1.12. Todos os veículos deverão ser dotados de acessibilidade aos cadeirantes, através de 
plataforma elevatória.

1.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar os trajetos ou acrescentar outras rotas 
conforme sua conveniência, com a finalidade de melhor atender aos alunos, sempre dentro dos 
limites e nos termos do que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e atualizações posteriores, 
observando-se o limite previsto no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.



1.3. Para efeito de aumento de percurso, não previsto neste contrato, a CONTRATANTE 
emitirá uma Ordem de Serviço onde conterá: data da entrada em operação; o aumento de 
percurso, com os respectivos itinerários e/ou referências; os quilômetros a serem percorridos.

1.4. Para efeito de diminuição de percurso e/ou supressão não previstos neste contrato, a 
CONTRATANTE emitirá uma Ordem de Serviço onde conterá: data da diminuição e/ou 
supressão do percurso; a diminuição e/ou supressão, com os respectivos itinerários e/ou 
logradouros e/ou referências; os quilômetros a serem diminuídos e/ou suprimidos.

CLÁUSULA 2ª - DOS VEÍCULOS
2.1. A CONTRATADA obriga-se a utilizar, para o transporte de alunos, os veículos tipo ônibus, 
micro-ônibus e van, cujas características são especificadas no Anexo III ao edital de Pregão 
Presencial 101/2017, que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente contrato.

2.2. A CONTRATADA deverá fornecer uma relação com os dados oficiais dos veículos da frota 
destinada ao atendimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO DOS SERVIÇOS
3.1. O valor do quilômetro rodado para cada tipo de veículo é o seguinte:

3.1.1. Valor do km/rodado para veículo tipo ônibus: R$ ________ (_____________________);

3.1.2. Valor do km/rodado para veículo tipo micro-ônibus: R$ ________ (________________);

3.1.3. Valor do km/rodado para veículo tipo van: R$ ______ (___________________________)

Item Tipo de Veículo Km/Diária Dias Letivos Km/Total R$ Km R$ Total
01 Ônibus; 3.619,4 220 796.268
02 Micro-ônibus; 1.908,7 220 419.914
03 Van; 3.173,6 220 698.192

Valor Global R$

3.4. A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços pelos preços constantes deste 
contrato para 220 (duzentos e vinte) dias letivos.

CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. A CONTRATADA deverá fechar a medição dos serviços prestados até o último dia 
útil do mês, emitir a respectiva Nota Fiscal Eletrônica no primeiro dia útil do mês 
subsequente, encaminhando a mesma devidamente acompanhada da comprovação dos 
serviços realizados. 

4.1.1. A medição contemplará a quilometragem produtiva percorrida (vez que o custo 
quilometro já contempla a quilometragem improdutiva), e a comprovação pelo GPS 
propiciará a Administração o acompanhamento de cumprimento das viagens 
programadas.

4.1.2. A medição extraída no último dia útil de cada mês deverá ser paga até o dia 25 
(vinte e cinco) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a emissão das 
Notas Fiscais Eletrônicas, acompanhadas da comprovação dos serviços efetivamente 
realizados a CONTRATANTE.



4.1.3. Os pagamentos somente poderão ser realizados desde que os serviços sejam 
aprovados pela Secretaria da Educação, sendo fornecidos na forma prevista neste 
instrumento, bem como tenham atendido às normas e especificações técnicas 
aplicáveis.

4.2. No caso de a CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão efetuados 
corrigidos monetariamente pelo INPC, conforme legislação pertinente, em vigor na data 
do efetivo pagamento, ou outro índice que vier a substituí-lo, a cr itério da 
CONTRATANTE.

4.3. Até o último dia do mês subsequente, a CONTRATADA deverá apresentar a 
CONTRATANTE os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados 
vinculados à prestação dos serviços contratados, relativos ao mês imediatamente 
anterior.

4.3.1. Se, na ocasião da emissão da Nota Fiscal Eletrônica não houver disponibilidade 
de tais documentos, mediante justificativa da CONTRATADA, os mesmos poderão ser 
juntados posteriormente.

4.3.2. Em hipótese alguma a CONTRATANTE manterá os pagamentos previstos, sem 
que a CONTRATADA cumpra as disposições acima, com a juntada da documentação 
exigida ou da justificativa apresentada no prazo previsto.

4.4. Em sendo constatadas falhas ou irregularidades nos serviços prestados, os 
pagamentos serão suspensos até o cumprimento da obrigação assumida, sem prejuízo 
das sanções previstas.

CLÁUSULA 5ª - DO REAJUSTE DE PREÇOS
5.1. Os preços propostos deverão ser fixos, e não poderão sofrer qualquer tipo de 
reajuste ou majoração, salvo nas hipóteses previstas em Lei e neste Edital, desde que 
haja transcorrido um ano após a celebração deste contrato, observadas as condições 
abaixo:

5.1.1. O reajuste anual obedecerá a variação acumulada do INPC Índice Nacional de 
Preç1s ao Consumidor, divulgado pelo IBGE.

5.1.2. Para o cálculo do reajuste do valor da remuneração, deverá ser considerada a 
variação ocorrida entre os preços dos insumos constantes da proposta financeira e os 
preços vigentes na data do efetivo reajuste.

CLÁUSULA 6ª DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1. A despesa originada por esta contratação será suportada pelas seguintes dotações 
orçamentárias: 

6.1.1. Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.00 (fonte 1)) 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;

6.1.2. Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.07 (fonte 2))
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;



6.1.3Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.04 (fonte 5)) 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;

6.1.4. Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.06 (fonte 5))
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

6.2. As dotações orçamentárias acima elencadas são constantes do orçamento programa para 
o exercício econômico e financeiro de 2018, onerando as dotações correspondentes dos 
exercícios futuros em caso de prorrogação contratual.

CLÁUSULA 7ª DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá utilizar para o transporte de alunos, 
veículos que não sejam destinados para tal f im, conforme relação apresentada, ou deixem de 
oferecer condições de conforto e segurança aos usuários.

7.3. A CONTRATADA deverá manter motorista devidamente cônscio de sua responsabilidade, 
tratando os alunos com a melhor urbanidade exigida e possível, bem como apenas empregar 

conforme exige a Portaria 567/89 do DETRAN, sendo ainda, obrigatoriamente, diplomados com 
certificados de condutores de veículos de transporte escolar, atendendo exigências do Decreto 
Lei Federal 5692, da Resolução 798 do Conselho Nacional de Trânsito.

7.4. A CONTRATADA deverá manter os veículos em serviço sempre limpos e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento.

7.5. A CONTRATADA será civilmente responsável por todo e qualquer acidente e danos aos 
usuários estudantes, terceiros e empregados, ocasionado por culpa de seus prepostos durante 
a execução dos serviços contratados, inclusive arcando com o pagamento das indenizações 
devidas.

7.6. Todo veículo que for utilizado na prestação dos serviços, obrigatoriamente, deverá possuir 
as características técnicas contidas no Anexo III, bem como terá de ser submetido à vistoria 
prévia para fins de se constatar a regularidade dos mesmos com o exigido neste contrato.

7.7. Além das obrigações acima estipuladas, a CONTRATADA obriga-se a:

7.7.1. Cumprir fielmente as disposições aplicáveis da legislação municipal, bem como dos 
demais diplomas legais e regulamentares que venham a ser instituídos durante a vigência do 
contrato;

7.7.2. Acatar as políticas e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, sempre mediante 
previsão legal;

7.7.3. Manter, durante todo prazo de vigência da prestação de serviços, veículos em número 
compatível com o grau de qualidade exigível para a prestação do serviço, responsabilizando-se 
pelas adaptações necessárias à composição da frota como referido nas condições específicas 
da licitação, bem como pela sua manutenção, incluindo componentes, acessórios, garagem, 
pátio de estacionamento, oficinas, segurança e tudo o mais indispensável ao bom desempenho 
da operação.



7.7.4. Cumprir rigorosamente com os horários que forem determinados para o transporte dos 
alunos.

7.7.5. Não substituir motoristas, sem prévia verificação e aprovação, pela CONTRATANTE, dos 
documentos e informações acerca do mesmo.

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A CONTRATADA declara que se submete à fiscalização da Secretaria Municipal da
Educação, no que se refere ao comportamento dos motoristas e monitores, condições dos 
veículos utilizados; segurança e outros pontos que possam beneficiar os alunos.

8.2. Caberá à Secretaria Municipal da Educação a responsabilidade de fiscalização da 
execução do presente contrato podendo aplicar multas, ou rescindi-lo em casos de não estar 
sendo devidamente cumprido pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 9ª- DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL
9.1. O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses corridos e 
consecutivos, a contar da emissão da ordem de serviço, podendo ser renovado, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, por tratar-se de serviço de natureza continuada, 
permitido pela Lei Federal 8.666/93, em seu artigo 57, inciso II.

CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES
10.1. A CONTRATADA ficará também sujeita às seguintes penalidades:

10.1.1. O atraso na execução dos serviços poderá sujeitar à CONTRATADA à multa de mora, 
garantida a defesa prévia ao interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na seguinte forma:

10.1.1.1. Caso ocorra atraso até 15 (quinze) minutos no horário estipulado para o início dos 
trabalhos diários, em local determinado, multa de 10% (dez por cento) por ocorrência calculada 
sobre o valor diário da remuneração diária da linha em que ocorrer o atraso;

10.1.1.2. Caso ocorra atraso superior a 30 (trinta) minutos no horário estipulado para o início 
dos trabalhos diários, multa de 20% (vinte por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor o 
valor diário da remuneração diária da linha em que ocorrer o atraso;

10.1.1.3. Caso ocorra atraso superior a 60 (sessenta) minutos, além das multas devidas, a 
CONTRATADA deverá providenciar outro veículo ou motorista, sob pena de rescisão contratual 
e aplicação das demais penalidades;

10.1.1.4. Caso ocorra ausência da execução dos serviços, será descontado o dia acrescido de 
multa de 10% (dez por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor do dia não atendido, 
podendo, ainda, ser rescindido o presente contrato.

10.1.2. As multas acima descritas não impedem que a CONTRATANTE aplique outras sanções 
previstas na Lei Federal 8.666/93.

10.1.3. A inexecução total ou parcial do ajuste poderá acarretar as seguintes penalidades:

10.1.3.1. Pela inexecução total:



10.1.3.1.1. Advertência;

10.1.3.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato;

10.1.3.1.3. Impedimento de licitar e contratar na esfera de governo do Município de Rio Claro 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na forma do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

10.1.3.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja promovida a 
realização perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorridos o prazo da sanção no subitem anterior.

10.1.4. Pela inexecução parcial:

10.1.4.1. Advertência;

10.1.4.2. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;

10.1.4.3. Impedimento de licitar e contratar na esfera de governo do Município de Rio Claro 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na forma do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

10.1.4.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja provida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos 
o prazo da sanção com base no subitem anterior.

10.1.5. Os prazos para a defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de 
autuação para fins de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar com o Município 
de Rio Claro, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de idoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública.

10.1.6. As penalidades previstas neste contrato são autônomas e suas aplicações cumulativas 
serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2° e 3° da Lei Federal 8.666/93.

10.1.7. O valor das multas aplicadas será devidamente atualizado financeiramente utilizando-se 
o índice legal, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento, e 
recolhimento ao cofre da CONTRATANTE, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA 11ª - DA LEGISLAÇÃO
11.1. O presente contrato é regulado pelos seguintes dispositivos legais:
11.1.1. Constituição Federal;
11.1.2. Lei Federal 10.520/2002 e alterações;
11.1.3. Lei Federal 8.666/93 e alterações;
11.1.4. Lei Complementar 101/2000;
11.1.5.  Leis Municipais 2.176 (no que couber), 2.950/98; 4572/2013 e 4572/2013;
11.1.6. Lei Orgânica do Município de Rio Claro;



11.1.7. Leis Federais 9.065/95 e 9.069/95;
11.1.8. Decreto Municipal 5.925/98;
11.1.9. Normas da ABNT;
11.1.10. Código de Trânsito Brasileiro;
11.1.11. Portaria 174 DETRAN;
11.1.12. Lei Federal 9.394/96;
11.1.13. Lei Federal 9.069/95;
11.1.14. Decretos Estaduais 29.912/89 e 31.105/89.
11.1.15.  Portaria 159 do DENATRAN;
11.1.16. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive, subsidiariamente, os princípios gerais 
do Direito.

CLÁUSULA 12ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. A CONTRATADA reconhece a CONTRATANTE os direitos decorrentes de rescisão 
administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Não será permitido o início da prestação dos serviços sem que a Secretaria Municipal da
Educação emita, previamente, a respectiva Ordem de Serviço.

13.2. A CONTRATADA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrente da legislação vigente e futura, sendo que o pessoal 
por ela designado para trabalhar na execução do presente contrato, não terá vínculo 
empregatício algum com a CONTRATANTE.

13.3. Fazem parte integrante e indissociável do presente contrato o Edital 162/2017 e seus 
anexos independente de sua transcrição.

13.4. A assinatura deste contrato obriga a CONTRATADA a executar integralmente o objeto do 
presente instrumento, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas 
decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou 
omissão.

13.5. Correrão por conta da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços públicos 
porventura devidos.

13.6. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal Nº: 8.666/93, bem como 
outros dispositivos legais previstos na aludida Lei.

13.7. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e exigências da 
respectiva licitação e demais disposições em vigor.

13.8. Fica expressamente proibida a subcontratação do objeto deste contrato. 

13.9. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral deste contrato 
pelos preços oferecidos, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de 
custos não previstos em sua proposta quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte.

13.10. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste contrato.



13.11. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão 
solucionados pela Secretaria Municipal da Educação, ouvidos os órgãos técnicos 
especializados, ou profissionais que se fizerem necessários.

13.12. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os 
documentos eventualmente anexados.

13.13. Fica eleito o Fórum da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, para quaisquer 
dúvidas e questões decorrentes do presente contrato, não resolvidas administrativamente, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

13.14. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, as 
partes e testemunhas.

ADRIANO MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP.
CONTRATADA: 
CONTRATO N° DE ORIGEM: 
OBJETO: DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO 
MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP, ABRANGENDO OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
RESIDENTES NAS ZONAS URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) 
DIAS LETIVOS, ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E INSTITUIÇÕES.
ADVOGADO: Dr.ª ELIANE REGINA ZANELLATO ZANARDO - Procuradora Municipal OAB/SP n. 
214.297.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica 
aos interessados.

Rio Claro/SP, ___  dias do mês de _____ do ano de 2017.

CONTRATANTE

NOME E CARGO: Sr. ADRIANO MOREIRA - Secretário Municipal da Educação. 
E-MAIL INSTITUCIONAL:
E-MAIL PESSOAL:

ASSINATURA:________________________________________________________________

CONTRATADA

NOME E CARGO:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL:

ASSINATURA:________________________________________________________________



ANEXO IX MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTO, atendendo ao disposto no subitem 9.10.5 do edital do Pregão 

Presencial 101/2017, que tem por objeto a contratação de empresa para prestar 

serviços de transporte escolar no município de Rio Claro/SP, abrangendo os estudantes 

da educação básica, residentes nas zonas urbana e rural, para o período de 220 

(duzentos e vinte) dias letivos, atendendo a escolas municipais, estaduais e instituições, 

que a empresa ________, com sede a Rua _______________, inscrita com CNPJ ________, 

participou da Visita Técnica, tendo como representante o senhor __________, portador do RG 

______ e do CPF _______, que tomou conhecimento de todas as exigências e especificidades 

da empreitada.

Rio Claro/SP, ___ de _____ de 2017.


