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PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2017 
PROCESSO N.º 1.375/2017 

EDITAL 

A Secretaria Municipal de Educação do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, por autorização do 
Prefeito Municipal, o Senhor DILADOR BORGES DAMASCENO, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, por delegação, torna público que se acha aberta neste 
Município de Araçatuba, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme 
estabelecido neste instrumento convocatório. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59 E 75. 

MODALIDADE: Pregão Presencial 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

RETIRADA DOS EDITAIS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: 

A retirada dos editais pode dar-se na Divisão de Licitação e Contratos, situada na 
Rua Coelho Neto, 73 – ARAÇATUBA – SP – das 08h30min às 16h30min, telefone: (18) 3607-
6617/6618, de forma gratuita mediante apresentação CD-ROM, para cópia eletrônica do Edital, 
ou através do site: www.aracatuba.sp.gov.br.  

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente através do e-mail 
licitacao@aracatuba.sp.gov.br, aos cuidados da Divisão de Licitação e Contratos, até o prazo de 
02 (dois) dias úteis anteriores à data para abertura dos envelopes.  

As eventuais impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas à Divisão de Licitação e 
Contratos da Secretaria Municipal de Administração, na forma, nos prazos e com os efeitos 
estabelecidos em Lei. 

Admite-se impugnação por intermédio de e-mail licitacao@aracatuba.sp.gov.br, ficando a 
validade do procedimento condicionada à protocolização do original devidamente entregue junto 
ao setor de protocolo da municipalidade, sito na Rua Oscar Rodrigues Alves, n.º 295, Centro, em 
Araçatuba, no prazo de até 48 horas anteriores à data para abertura dos envelopes. 

Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão 
disponibilizados na página da Internet: www.aracatuba.sp.gov.br e encaminhados aos 
interessados. 

DATA PARA A APRESENTAÇÃO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

Até 11/12/2017, às 09h00min, na Divisão de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de 
Administração, situada na Rua Coelho Neto, 73 – ARAÇATUBA – SP. Os trabalhos de abertura 
dos envelopes e aferição de documentação serão iniciados imediatamente após o término do 
prazo fixado acima, em ato público, no mesmo endereço referido. 
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Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 
realização destes eventos nas datas marcadas, a licitação ficará automaticamente prorrogada 
para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 

ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO 

ANEXO I - Modelo de Declaração de Atendimento das Condições de Habilitação (FORA 
DOS ENVELOPES - na entrega dos envelopes) 

ANEXO II - Modelo de Procuração. (FORA DOS ENVELOPES - Credenciamento) 

ANEXO III - Modelo de Cumprimento do Disposto no art 27 da Lei nº 8.666/93 e  Inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. (DENTRO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO). 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (DENTRO DO 
ENVELOPE HABILITAÇÃO). 

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO e Descrição do objeto. 

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento em regime de Tributação de 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte (na hipótese de o Licitante ser uma ME, EPP), 
(FORA DOS ENVELOPES - junto com a Declaração de Pleno Atendimento de Habilitação). 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO VIII – Indicação do Responsável pela assinatura do CONTRATO, caso seja 
vencedor (DENTRO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO). 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Ausência de Servidor Público no Quadro Social 
ou Profissional da Licitante (ENVELOPE HABILITAÇÃO) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta LICITAÇÃO correrão por conta 
das fontes de recurso conforme codificado para o exercício, como segue: CD n.º 3.3.90.3901 - 
FP n.º 12.361.0035-2127 da Secretaria Municipal de Educação. 

Cada requisição ou solicitação de serviço deverá constar o número da dotação orçamentária 
onerada para seu atendimento e respectiva nota de empenho, sendo que a referida requisição 
somente poderá ser emitida após a confirmação, junto a Secretaria Municipal da Fazenda, sob a 
disponibilidade financeira para o procedimento. 

BASE LEGAL 

A presente licitação rege-se pelas normas da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 
11.555/2005; de forma suplementar por legislação pertinente à matéria. 

O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, atendendo ao 
direito de prioridade para a MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (nos moldes 
do artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007) previsto na Lei para efeito do desempate quando verificado 
ao final da fase de lances (disputa de preços).    

O presente edital submete-se às determinações  do Acórdão nº 358/2015 do Tribunal de 
Contas da União - COATECGAME/DIRAE/FNDE/MEC. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria Municipal de Administração 

 Divisão de Licitação e Contratos  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2017 - PROCESSO N.º 1.375/2017 
Rua Coelho Neto, 73 - Vila São Paulo, Araçatuba – SP – CEP: 16015-920 

Fone: (18) 3607-6617 – 3607-6618 

3

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante.  

1 - DO OBJETO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

1.1. O objeto do presente processo é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59 E 75, a serem fornecidas á Secretaria 
Municipal de Educação do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, observadas as especificações 
contidas no ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO. 

1.2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão prestados em 
conformidade com os itinerários mencionados no presente edital e seus anexos. 

1.3. O Prazo de Vigência será de 12 (doze) meses, contados da emissão da ordem de 
serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite permitido pela 
legislação.  

1.4. Na execução dos serviços a licitante vencedora deverá obedecer ao cronograma 
diário estabelecido pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

1.5. A empresa licitante vencedora não sendo proprietária do veículo deverá apresentar 
declaração de disponibilidade para execução do objeto do edital, anexo à Proposta de Preços. 

                    1.5.1. A empresa licitante vencedora sendo proprietária deverá apresentar cópia dos 
documentos de transferência do veículo, á ser comprovada no ato de assinatura do contrato. 

1.6. A licitante vencedora deverá apresentar como condição para retirada da Ordem de 
Empenho, o Atestado de Vistoria do veículo, fornecido pela Secretaria requisitante. 

1.7. A empresa vencedora será aquela que apresentar o menor preço por quilômetro 
rodado. 

1.8. A licitante vencedora deverá apresentar em até 03 (três) dias após a sessão de 
abertura dos envelopes, a composição dos preços unitários para cada tipo de veículo, em que 
fique claramente demonstrado cada tipo de despesa que a licitante vencedora terá tais como: 
impostos diretos e indiretos, taxas, tributos, salários, encargos sociais que incidem sobre os 
salários, benefícios aos empregados, uniforme, combustível, lubrificante, pneus, seguro contra 
terceiros, lucro e demais encargos porventura existentes. 

1.9. A licitante vencedora, obrigatoriamente, quanto ao padrão de segurança, deverá 
obedecer às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 

 2.1. Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas: 

  2.1.1. Estrangeiras que não funcionem no País. 

  2.1.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, face à baixa complexidade e vulto econômico do objeto. 

   2.1.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este 
Município de Araçatuba nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações, e do artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002. 

   2.1.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 
9.605/98.  

 

   2.1.5. Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitada nos 
termos do que dispõe o artigo 87, IV, da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 

2.1.6. Enquadradas nas proibições do artigo 9° da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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2.1.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum.  

2.2. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, e: 

 2.3. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 terão tratamento 
diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo 
diploma legal. 

 2.4. Os envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” poderão ser:  

  2.4.1. Entregues ou enviados pelos correios ou similar, à Secretaria Municipal 
de Administração - Divisão de Licitação e Contratos, situada no Paço Municipal, à Rua 
Coelho Neto, 73 – Vila São Paulo – Araçatuba – SP, CEP 16.015-920, dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitações ou; 
  2.4.2. Entregues na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, por 
representantes legais devidamente credenciados por instrumento público ou particular de 
procuração da empresa, com plenos poderes, para tomar todas e quaisquer decisões atinentes a 
esta licitação, devidamente autenticado, acompanhado da respectiva Carteira de Identidade. 

3 - DO CREDENCIAMENTO: 

 3.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado o que 
se segue: 

  3.1.1. Quanto aos representantes: 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-
se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos 
para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, 
bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento 
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma 
estipulada no subitem “a”; 

 c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto; 

 d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, 
ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar 
preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço; 

 e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão 
admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 

 

 f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

3.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
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3.1.2.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de 
acordo com o modelo estabelecido no Anexo I deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes 
nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).  

3.1.2.2. A ausência de referida declaração ou a apresentação em 
desconformidade com a exigência prevista poderá ser saneada através de lavratura de próprio 
punho, realizado pelo representante legal da empresa, desde que tenha para tanto poderes 
demonstrados em procuração, ou seja, parte do quadro societário com poderes para o ato. 

3.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

3.1.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 
2 (Habilitação).  

3.1.3.2. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não 
proceda da forma estabelecida no item acima, interpretar-se-á como renúncia tácita aos 
benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006. 

3.1.3.3. Nos casos em que as microempresas ou empresas de pequeno 
porte, não estejam com o Contrato Social regularizado no enquadramento de ME/EPP, deverão 
apresentar DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA ou 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. 

 3.2. Os documentos deverão ser apresentados no ORIGINAL ou por qualquer processo 
de CÓPIA AUTENTICADA por Cartório competente, pois NÃO serão autenticados por 
servidores deste Órgão no dia da licitação. 

4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 
 4.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa 
os seguintes dizeres: 

     Envelope n.º 1 – Propostas 
PREGÃO N.º 067/2017 
Data: (vide preâmbulo) 

Horário: (vide preâmbulo) 
Razão Social da proponente 

 Envelope n.º 2 – Habilitação 
PREGÃO N.º 067/2017 
Data: (vide preâmbulo) 

Horário: (vide preâmbulo) 
Razão Social da Proponente 

5 - DA PROPOSTA: 
 5.1. As propostas de Preços para este Certame poderão ser formuladas através da 
PROPOSTA DIGITAL conforme Manual “ASPDigita” disponibilizado no site: 
www.aracatuba.sp.gov.br, SERVIÇOS ON LINE, LICITAÇÕES. 

5.1.1. As instruções para instalação e utilização da PROPOSTA DIGITAL estão 
disponíveis no Manual “ASPDigita”. 

5.1.2. A PROPOSTA DIGITAL deverá ser impressa, apresentada conforme item 
5.1.3., além de ser apresentado o “arquivo XML’’ ao Pregoeiro através de dispositivo portátil (CD, 
DVD, Pen Drive, HD, etc. (o dispositivo portátil será devolvido ao licitante), após o devido 
credenciamento)”. 
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5.1.3. O Envelope n.º 1 - “Proposta” - deverá conter em seu interior a Proposta 
devidamente preenchida, nos moldes do ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO e Termo de 
Referência deste edital, em papel timbrado da empresa, de forma clara e legível, em língua 
portuguesa, salvo quanto às palavras técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devendo ser datada e 
assinada pelo representante legal da empresa ou pelo procurador. 

 5.2. Caso não seja possivel a apresentação da PROPOSTA DIGITAL, a Proposta de 
Preço deverá ser efetuada nos moldes do ANEXO V - Especificações, e deverão estar 
consignados na Proposta os seguintes elementos: 

a) Nome da licitante, endereço completo, número do CNPJ e n.º da 
Inscrição Estadual.  

b) Número do Pregão. 

c) Valor devidamente identificado, evidenciando o valor unitário (por km) e 
total (rota diária) e o valor total anual (valor total x 200 dias letivos) de cada rota e o valor 
global da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismos com no máximo 02 (duas) 
casas decimais, sem qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária,  

 c.1)  A Proposta de Preço deverá vir acompanhada de planilha de 
composição dos custos, contendo, no mínimo: Os custos variáveis (óleo diesel; lubrificantes 
em geral; material de rodagem (pneus e serviços de recapagem), os custos fixos (pessoal 
em todas as categorias, incluindo salários, horas-extras, encargos sociais, benefícios, 
uniformes, crachás e outros relativos à categoria profissional; peças e acessórios; despesas 
administrativas diversas; seguros; custos de capital, incluindo depreciação dos ativos e 
remuneração dos investimentos), estes custos deverão ser apresentados de forma analítica 
(conforme modelo) em R$/km. 

d) Especificações detalhadas do veículo, inclusive marca, modelo e 
demais características que permitam a perfeita e plena identificação do material, consoante 
as exigências editalícias, em língua portuguesa.                                                                                                                             

e) Inclusão de todas as despesas que influenciem nos custos, conforme 
explicitado no item 13 do presente edital, nos moldes da Súmula n.º 101 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.   

f) Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados incluem 
todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos 
comerciais, frete e outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos, nos moldes da Súmula 
n.º 102 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

g) Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (SESSENTA) 
DIAS, a contar da data da entrega do envelope nº 1 - Proposta de Preços, suspendendo-se este 
prazo na hipótese de interposição de recurso admnistrativo ou judicial.  

h) O produto ofertado deverá ser de qualidade e atender aos padrões de 
mercado, de acordo com as normas técnicas pertinentes.  

i) Prazo para a entrega/fornecimento será em conformidade com o item 1.3 do 
presente edital.  

j) Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no item 
13 do presente edital. 

                                                
1 SÚMULA Nº 10 - O preço final do produto ofertado pelos proponentes deve incluir os tributos e demais encargos a serem 
suportados pelo ofertante. 
2 SÚMULA Nº 10 – A mesma. 
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   k) Indicação e todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do 
CONTRATO, caso a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, 
Cargo/função exercida na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc.), n.º da Cédula de Identidade 
(RG) e da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF. 

   l) Indicação expressa na proposta da pessoa para contato, contendo no mínimo: 
o nome completo, cargo, endereço completo, e-mail, telefone e demais informações necessárias. 

  m) Declaração impressa na proposta de que o objeto ofertado atende a todas as 
especificações exigidas no Termo de Referência – Anexo V deste Edital. 

 5.3. Os itens de Propostas que eventualmente não correspondam às especificações ou 
quantidades contidas no ANEXO V - ESPECIFICAÇÕES ou deste Edital, serão 
desconsideradas. 

   5.3.1. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal nas 
propostas, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 
Proposta e não comprometam o interesse público. 

 5.4. A ausência de assinatura da proposta comercial poderá ser suprida pelo sócio, caso 
esteja participando do certame ou representante legal no momento da sessão, caso tenha 
poderes para tanto ou pelo sócio. 

 5.5. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à Sessão de Abertura dos envelopes das Propostas de Preços, com poderes para esse 
fim. 

 5.6. A falta de CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos 
dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de documentação de 
habilitação. 

 5.7. A análise das Propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas e reprovadas as Propostas, 
que:  

  5.7.1. Não atendam às especificações, prazos e condições fixadas no edital.  

  5.7.2. Apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  

  5.7.3. Na hipótese da Proposta ou do lance de menor valor, não ser aceito ou se 
a licitante vencedora a desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
Proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua Habilitação 
na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a 
apuração de uma Proposta ou lance que atenda ao edital e seus anexos. 

 5.8. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, observados 
os seguintes critérios:  

  5.8.1. Seleção da Proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela. 

  5.8.2. Em não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida no 
subitem 5.8.1, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no 
máximo de 03 (três), inclusa a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas 
todas as Propostas empatadas, independente do número de licitantes. 
 5.9. Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 5.10. Da Participação e do benefício à MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: 

  5.10.1. Será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte quando for constatado o empate após a etapa de lances. Neste 
caso, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  
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 5.11. Na hipótese da não contratação nos termos previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 5.12. Somente se aplicará o critério de desempate em favor da microempresa ou 
empresa de pequeno porte quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 5.13. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 5.14. A ausência de assinatura da proposta comercial poderá ser suprida pelo 
representante legal no momento da sessão, caso tenha poderes para tanto. 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:  

O Envelope n.º 02 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos que comprovem a habilitação 
jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação econômico-financeira, a qualificação 
técnica/operacional e a Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, conforme ANEXO IV. 

 6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93) conforme o caso consistirá 
em: 

  6.1.1. Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, 
acompanhado de CPF e RG. 

  6.1.2. Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 
posteriores, no caso de inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no 
Registro de Empresas, em se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado da ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria e no caso de 
Sociedades Simples, acompanhado das alterações. O contrato social deverá estar de acordo 
com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, também 
deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06. 

  6.1.3. Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento 
de órgão competente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir.  

   6.1.3.1. SE OS DOCUMENTOS REFERENTES AOS SUBITENS 6.1.1. a 
6.1.3. FOREM APRESENTADOS PARA O CREDENCIAMENTO, NÃO HAVERÁ 
NECESSIDADE DE NOVA APRESENTAÇÃO NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. 

  6.1.4. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da 
lei, de que a licitante não possui em seu quadro de colaboradores, empregados que se 
enquadrem nas situações previstas no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
conforme ANEXO III. 

 6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei nº 8.666/93) consistirá 
em: 

  6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ relativa 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

  6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
  6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei que deverá ser atendida pela 
apresentação dos seguintes certidões/documentos: 
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   6.2.3.1. Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais ou documento equivalente que comprove a 
regularidade. 
   6.2.3.2. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos 
tributos relacionados com a prestação licitada ou documento equivalente. 
   6.2.3.3. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos municipais relacionados com a 
prestação licitada. 
    6.2.3.3.1. Caso a licitante tenha sede em outro Município e esteja 
cadastrada também como contribuinte no município de Araçatuba - SP, deverá apresentar a 
prova de regularidade mencionada no item 6.2.3.3 também para com o Município de Araçatuba - 
SP. 
  6.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS ou documento 
equivalente que comprove a regularidade. 
  6.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei Federal n.º 12.440/2011, e à 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.  
  6.2.6.  As microempresas, empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
   6.2.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério do PREGOEIRO, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
   6.2.6.2. A não-regularização da documentação implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
sendo facultado ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII do art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/02, 
c/c o art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06. 
 6.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA consistirá em apresentar: 

  6.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede (matriz ou filial) da licitante, com prazo de expedição de até 90 (noventa) 
dias da data deste pregão. 
 6.3.1.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva de 
Recuperação Judicial, hipótese em que obrigatório que o licitante interessado em participar do 
certame demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômica-financeira, nos termos do que dispõe a 
Súmula 50 do TCESP3, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação 
econômico-financeiras estabelecidos   no edital.  

                                                
3 SUMULA Nº 50. Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação 
judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 
edital. 
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 6.3.1.2. Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, conforme (TCESP-728.989.15-3 4). 

6.3.1.3. A comprovação da boa situação financeira da licitante, através 
dos índices contábeis usualmente aceitos e praticados no mercado, conforme julgado “TC-
1736/010/05”, adiante especificados: 

a) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
(ILC), utilizando os dados do Balanço Patrimonial. O cálculo deverá ser efetuado pela 
proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice igual ou maior que 1,0 (um): 

ILC =         AC         . 
PC 

 ONDE: 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

b) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
(ILG), utilizando os dados do Balanço Patrimonial. O cálculo deverá ser efetuado pela 
proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice igual ou maior que 1,0 (um): 

ILG =         AC + RLP      . 
PC + ELP 

ONDE: 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 

ELP = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 

c) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE), 
utilizando os dados do Balanço Patrimonial. O cálculo deverá ser efetuado pela proponente 
segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice igual ou menor que 0,5 (zero vírgula 
cinco):  

 
IE =      PC + ELP     . 

AT 

ONDE: 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 

AT = ATIVO TOTAL 

 
  d) Os índices deverão ser calculados com duas casas decimais, 

arredondando-se o valor para o décimo superior mais próximo, quando a terceira casa, esteja 
compreendida entre 05 (cinco) e 09 (nove) e, para o décimo inferior, quando esta for inferior a 05 
(cinco), devendo ser assinado pelo representante legal da empresa, se responsabilizando cível e 
criminalmente pelas informações prestadas. 

                                                
4 TCESP -728.989.15-3 - Balanço Patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) 
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6.3.2. Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior 
a um ano, o balanço anual será substituído pelo Balanço de abertura e demonstrações contábeis 
relativas ao período de seu funcionamento. 

 6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL consistirá em apresentar: 

  6.4.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, sendo aceita a comprovação de 
qualquer quantitativo de fornecimento. 

 6.5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.  

Todos os documentos necessários à Habilitação deverão estar dentro do prazo de vigência de 
validade e serem apresentados no ORIGINAL ou por qualquer processo de CÓPIA 
AUTENTICADA por Cartório competente e serão retidos para juntada aos autos do presente 
processo administrativo. 

  6.5.1. A documentação prevista nos itens 6.1, subitens 6.1.1 a 6.1.3; 6.2, subitens 
6.2.1 e 6.2.2; 6.3, subitens 6.3.1 e 6.3.1.1 e no item 6.4, subitem 6.4.1, poderão ser substituídos 
pelo CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido única e exclusivamente pelo 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

  6.5.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos 
em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

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

 6.7. Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao 
estabelecimento da licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de 
recolhimento de tributos e contribuições pela matriz, que deverá ser comprovada por documento 
próprio, e estarem vigentes à época da apresentação do envelope contendo a documentação. 

 6.8. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas Propostas, assim como os lances inseridos 
durante a sessão pública. 

 6.9. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão diligenciar efetuando consulta direta na 
internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos 
por este meio eletrônico.  

  6.9.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação, para o que, ocorrendo à 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 
licitante será inabilitada. 

  6.9.2. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante. 

 6.10. Caso os documentos declaratórios solicitados no edital não sejam apresentados 
juntamente com a documentação exigida, tal falta poderá, a CRITÉRIO DO PREGOEIRO E 
EQUIPE DE APOIO, ser saneada de próprio punho no momento da sessão, pelo representante 
legal da empresa, desde que possua poderes para tanto, devidamente comprovados em 
procuração ou contrato social. 

 6.11. Os documentos referentes ao certame NÃO serão autenticados por servidores 
deste Órgão no dia da licitação. 

7 – PROCEDIMENTO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES: 
 7.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se 
pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em 
que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1. 
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  7.1.1. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro 
os envelopes nº 1 e nº 2, contendo cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação. 

 7.2. O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital. 

 7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

  7.3.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados 
neste Edital; 

  7.3.2. Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em 
proposta ofertada pelos demais licitantes; 

  7.3.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele que constante do Edital. 

 7.4. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se a ata a respeito. 

 7.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios;  

  7.5.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela; 

  7.5.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 
de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do 
número de licitantes; 

  7.5.3. O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas, e que estejam presentes à sessão, a formular lances de forma verbal e 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de 
valor decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 

   7.5.3.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 
definição completa da ordem de lances. 

  7.5.4. Os licitantes deverão formular seus lances em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à Proposta de menor preço.  

  7.5.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar.  

  7.5.6. A etapa de lances será encerrada quando todas as participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances.  

  7.5.7. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência 
às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

   7.5.7.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

   7.5.7.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for 
mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

    a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de 
preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
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    b) Se houver equivalência dos valores das propostas 
apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 7.5.7.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

      b1) Entende-se por equivalência dos valores das 
propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

   7.5.7.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado 
quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 

   7.5.7.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos 
termos do quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.5.7.1; 

    a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será 
declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

  7.5.8. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos 
valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.5.1., e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 

  7.5.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
licitante desistente às penalidades legais cabíveis. 

 7.6. O Pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 7.7. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada apresentação de documentos novos. 

 7.8. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 7.9. Este Município de Araçatuba não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 
licitante será inabilitado. 

 7.10. Somente será permitida a utilização de aparelho de comunicação (celular, MSN ou 
similar, etc.) com expressa autorização do Pregoeiro, ficando desde já permitida a utilização de 
tais equipamentos no momento da negociação entre o pregoeiro e a empresa autora de oferta de 
menor valor. 

 7.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das Propostas. 

 7.12. Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o 
resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; 
preços ofertados; propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua 
desclassificação e a ordem de classificação provisória. 

8 - DA HABILITAÇÃO: 

 8.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, verificada a 
aceitabilidade da melhor oferta, será aberto pelo Pregoeiro o envelope “DOCUMENTAÇÃO” da 
respectiva licitante vencedora do certame para verificação quanto ao atendimento das condições 
de habilitação exigidas no edital. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria Municipal de Administração 

 Divisão de Licitação e Contratos  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2017 - PROCESSO N.º 1.375/2017 
Rua Coelho Neto, 73 - Vila São Paulo, Araçatuba – SP – CEP: 16015-920 

Fone: (18) 3607-6617 – 3607-6618 

14

 8.2. Constatando o Pregoeiro o atendimento pleno pela licitante de todas as exigências 
editalícias, a declarará vencedora deste Pregão. 

  8.2.1. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar, o pregoeiro prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da 
proponente classificada em segundo lugar e assim sucessivamente, se for o caso, até a 
habilitação de uma das licitantes. 

  8.2.2. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 
classificada e habilitada será declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto 
do Pregão. 

 8.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada. 

 8.4. Após a empresa ter sido habilitada deverá apresentar, em ATÉ 03 (TRÊS) DIAS 
CORRIDOS, a proposta de preços readequada de acordo com os valores oferecidos na etapa de 
lances, contemplando o valor de cada Item que compõe o Item o qual a mesma foi classificada 
em 1º lugar, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta e 
demais sanções legais.  
  8.4.1. O envio da proposta readequada poderá ser pessoalmente ou através de 
correio para a Divisão de Licitação e Contratos do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, sito endereço 
supramencionado, sendo admitidas propostas enviadas via e-mail, fax ou similar. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão. 

9.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e serão recebidas 
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. 

9.3. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail licitação@aracatuba.sp.gov.br, 
ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original junto ao setor de 
protocolo da municipalidade, sito na Rua Oscar Rodrigues Alves, n.º 295, Centro, em Araçatuba, 
sempre dirigida ao Pregoeiro no prazo de 48 horas de seu envio. 

9.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 

9.5. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

9.6. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, 
abrindo-se então o prazo de três dias que começará a correr a partir do dia em que houver 
expediente neste Município de Araçatuba para a apresentação das razões, por meio de 
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, 
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 

9.6.1. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente;  

9.6.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

9.6.3. Os recursos devem ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Rua 
Oscar Rodrigues Alves, 295 - Centro - Araçatuba -SP, aos cuidados do Pregoeiro. 

9.6.4. Admitem-se recursos por intermédio de e-mail 
(licitacao@aracatuba.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à 
protocolização do original no PROTOCOLO no prazo de 48 horas de seu envio. 
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9.6.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos 
e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, 
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.  

9.6.6. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao 
licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

9.7 ESCLARECIMENTOS PRESTADOS E AS RESPOSTAS ÀS CONSULTAS E 
IMPUGNAÇÕES SERÃO DISPONIBILIZADOS NA PÁGINA DA INTERNET 
www.aracatuba.sp.gov.br, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE O 
ACOMPANHAMENTO. 

10 - DOS RECURSOS: 
10.1. Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo. 

10.1.1. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

10.1.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará na 
decadência do direito de recurso. 

10.1.3. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

10.2. Julgados os recursos, será classificada em 1º lugar a empresa vencedora e 
homologado o certame. 

10.3. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 
desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do 
Pregoeiro até a efetiva formalização da(s) Ata(s) de Registro de Preços. 

10.4. Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica ou verbal, 
devendo os mesmos obrigatoriamente serem protocolados, em ORIGINAL ou através de CÓPIA 
AUTENTICADA, no Serviço de Protocolo Geral do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, sito na Rua 
Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro, em Araçatuba, sempre dirigido ao Pregoeiro, informando o 
número do PREGÃO em tela. 

10.4.1. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória 
que demonstre a representatividade do representante legal que assinou os mesmos. 

10.5. Serão aceitos recursos por intermédio de e-mail (licitacao@aracatuba.sp.gov.br) 
ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do ORIGINAL ou da CÓPIA 
AUTENTICADA por cartório competente, no prazo máximo de 01 (um) dia útil subseqüente e 
dentro do horário de expediente do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (08h30min às 16h30min). 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:  

 11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 

 11.2. A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM.  

 11.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro, 
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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12 –DO CONTRATO:  
12.1. O prazo de vigência deverá ser de 12 (doze) meses, contados da emissão da 

ordem de serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite 
permitido pela legislação; 

12.2. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, na qualidade de contratante, convocará a 
licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e para efeitos do art. 64 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, para assinar o Termo de Contrato, na sede do Município de Araçatuba, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme minuta em anexo, sob pena de decair do direito à 
contratação, com a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo 
das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, conculmitante com o 
artigo 7da Lei 10.520/2002. 

12.2. A recusa injustificada ou atraso da adjudicatária em assinar o Contrato, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
previstas no ato convocatório, bem como na Lei Federal n.º 8.666/93. 

123. Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, a Administração 
efetuará a convocação da licitante remanescente, na ordem de classificação, obedecido o 
disposto no § 2º do art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.4. A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado, a garantia contratual 
a que se refere este edital, sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

12.5. Vinculam-se, a Administração e as licitantes, às condições deste edital e seus 
anexos, bem como as cláusulas do contrato a ser assinado. 

12.6. O contrato regular-se-á, em suas cláusulas pelos preceitos do Direito Público e 
pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

13. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1Os valores ofertados na Proposta Comercial do licitante deverão conter, além do 
lucro, todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, transportes, cargas, encargos sociais e 
trabalhistas, taxas e impostos e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, 
relacionadas com o custo para a consecução do objeto desta licitação.  

13.2.  Os pagamentos serão realizados em conformidade com as cláusulas constantes 
da minuta do CONTRATO, a qual integra este edital. 

14. DA GARANTIA CONTRATUAL/CAUÇÃO:  

14.1. Em até 10 (dez) dias, após a assinatura do presente Termo Contratual a 
CONTRATADA deverá apresentar a Garantia Contratual, no valor de R$..............................., 
(.....) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do ajuste, de acordo com o artigo 56 § 1º da Lei 
Federal n.º 8.666/93.  

14.2. A garantia prestada deverá obedecer os termos da Cláusula 11 – DA GARANTIA 
CONTRATUAL, da Minuta do Contrato. 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 15.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 
qualquer fase da licitação diligências destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da Proposta. 

 15.2. As proponentes intimadas a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação. 

 15.3. Desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão de sua Proposta.  
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 15.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 15.5. A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  

 15.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor.  

 15.7. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade da EMPRESA DETENTORA DA ATA para outras entidades.  

 15.8. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no 
total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie de acordo com o previsto no 
artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 15.9. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação das demais licitantes ficarão 
retidos junto a Divisão de Licitação e Contratos, sito a Rua Coelho Neto, n.º 73, Vila São Paulo, 
ficando a disposição para devolução dos mesmos pelo período de 30 (trinta) dias após a 
celebração e assinatura da ATA, publicada nos mesmos meios de comunicação utilizados pelo 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA para divulgação de seus atos, findo o qual serão eliminados. 

 15.10. Os atos referentes a este processo poderão ser comunicados aos proponentes 
por qualquer tipo de comunicação que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação (se for o caso) e/ou Jornal Local. 

  15.10.1. Fica constituído como obrigação das empresas participantes o 
acompanhamento das publicações contidas nos meios de comunicação supramencionados e no 
sítio oficial do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (www.aracatuba.sp.gov.br). 

16 – DO FORO:  
 16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DLC, Araçatuba, 13 de Novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

ARNALDO MORANDI 
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 
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ANEXO I 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
______________________________, sediada _____________________________, DECLARA, 
sob as penas da Lei que atende às exigências do edital quanto à habilitação para os fins 
previstos no PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2017, bem como: 
I- Está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social - INSS e o Fundo 
de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, bem como, atende às exigências do Contrato quanto 
à habilitação jurídica para os fins do PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2017. 

II - 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 ou do Pregão, 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. 
III – Estou ciente de que, se a empresa torna-se vencedora do presente certame, em casos de 
inexecução parcial ou total das obrigações assumidas neste PREGÃO PRESENCIAL Nº 
067/2017, ensejará na rescisão dos termos acordados, com a possibilidade da Administração, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas cabíveis, nos 
termos dos artigos 77 a 88 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93.  
 

Local e data, 

 

 

____________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO II 

 
 
 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

 

 

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

____________________________________, por meio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a).________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

___________________________ e do CPF n.º  ___________________________, nomeia 

seu(sua) bastante procurador(a) o(a) Sr.(a) __________________________________________, 

com poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, referentes ao PREGÃO 
PRESENCIAL N.º  067/2017. 

 

 

........, ________/________/_______. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III 

 

 

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

 
 
 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2017  
 
 

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) 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2017  
 

 

 

   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 ou do 
Pregão, 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. 

 

 

 

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

(data) 

 

 

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

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ALUNOS.  

ROTAS: 01 ,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 75. 

ROTAS NOVAS: 09, 21, 37, 52, 53, 56, 59. 

                                           “MEMORIAL DESCRITIVO ‘’ 

1. -Os veículos deverão apresentar perfeitas condições de uso, limpo, abastecido, 
com motorista habilitado para o transporte de alunos; 

2. -Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações assumidas nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3. -Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas 
pela Prefeitura Municipal de Araçatuba, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às 
suas expensas no total ou parte dos serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções; 

4. -Arcar com todos os prejuízos causados à Prefeitura Municipal de Araçatuba e ou 
a  terceiros provocadas por ineficiência ou irregularidade cometida durante a execução do 
contrato; 

5. -Entende-se como veículo em perfeitas condições de uso quando todos os seus 
equipamentos, componentes e peças se encontram sem desgaste excessivo dentro dos limites 
de tolerância/utilização prescritas pelos fabricantes e ou pela legislação; 

6. -Os serviços deverão ser prestados sempre que solicitados pela Secretaria 
Municipal de Educação, respeitando os horários de cada rota a ser atendida; 

7. -Os funcionários da empresa vencedora deverão tratar os usuários, funcionários 
da Prefeitura Municipal, representante dos Conselhos de Educação e Ouvidoria com cortesia, 
zelo e distinção; 

8. -A empresa vencedora deverá afastar do serviço no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas qualquer empregado que na opinião da fiscalização não execute o seu trabalho de 
maneira correta e adequada, ou ainda, quando se comportar de forma desrespeitosa, 
desordenada ou indesejável; 

9. - O prazo de vigência deverá ser de 12 (doze) meses, contados da emissão da 
ordem de serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite 
permitido pela legislação; 

10. -Os itinerários e as quilometragens das rotas estarão sujeitos a modificações de 
itinerários, acréscimos e reduções de quilometragens, que serão retificados através de termos 
aditivos; 

11. -Os veículos deverão ter no máximo 10 (DEZ) ANOS DE USO, sob pena, de 
desclassificação da proposta, sendo que durante toda execução do contrato deverá ser mantida 
a idade máxima supramencionada; 

12. -Os veículos deverão ter capacidade de no mínimo   42 (quarenta e dois) lugares;  

13. -Jornada de trabalho de acordo com a relação das rotas, sendo (cinco) dias por 
semana, de segunda a sexta-feira ou conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação; 

14. -Periodicamente a Secretaria Municipal de Educação providenciará a verificação 
dos itinerários e condições dos veículos, aferirá a quilometragem e verificará se o número de 
alunos transportados justifica a manutenção do contrato; 
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15. – As medições serão pagas quando ordenado após sua regular liquidação em até 
30 (trinta) dias; 

16. -Da medição deverá constar, a relação dos serviços executados devidamente 
identificados, a quantidade de quilômetros percorridos em rota, o custo por quilometro e o custo 
total. 

17. -A contratada assume integral responsabilidade pelo pagamento de encargos 
fiscais, comerciais, trabalhistas e outros decorrentes dos compromissos assumidos, não se 
obrigando a Prefeitura Municipal de Araçatuba a fazer-lhe restituições ou reembolsos de 
qualquer valor despendido com este pagamento; 

18. -Estar ciente que a Prefeitura Municipal de Araçatuba rejeitará, no todo ou em 
parte, o fornecimento e/ou serviço executado em desacordo com o explicitado no edital e seus 
anexos; 

19. -O monitor e o motorista deverão estar sempre uniformizados e identificados com 
o nome da contratada, seu nome e a inscrição “A serviço da Prefeitura Municipal de Araçatuba” 

                       “NA ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR:” 
I. Certificado do Veículo que será utilizado na rota (o veículo deve ter menos de 10 anos de 

uso). 

II. Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais e de Passageiros (Seguro APP Completo) 
quitado ou comprovante de pagamento da parcela inicial, com os seguintes valores 
mínimos do seguro solicitado: 

a) Morte...................................................................R$ 15.000,00 

b) Invalidez..............................................................R$ 10.000,00 

c) D.H.M (Despesas Médicas e Hospitalares)........R$   5.000,00 

III. Em caso de parcelamento do seguro, será obrigatória a apresentação da parcela quitada 
para o recebimento do mês trabalhado. 

IV. Vistoria do Veículo feito pela CIRETRAN da sede do licitante (Código de Transito 
Brasileiro –Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997. VISTORIA REFERENTE AO  
SEMESTRE DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO; 

V. Cópia da Carteira de habilitação do(s) condutor(es) categoria “D” ou “E” com curso  para 
transporte de alunos de acordo com a resolução nº 789 do COTRAN de 13/12/94. Caso 
o curso não esteja registrado na carteira, anexar fotocópia do curso realizado; 

VI. Certidão do CIRETRAN da sede do licitante em nome do(s) condutor(es) comprovando 
que não cometeu nenhuma infração grave ou gravíssima, ou reincidentes em infrações 
médias durante 12 (doze) últimos meses; 

VII. Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal relativa aos crimes de homicídio, 
roubo,estupro e corrupção de menores do(s) condutor(es) do(s) veiculo(s) (Artigo 329-
Código de Trânsito Brasileiro) , nos moldes da legislação vigente; 

VIII. A contratada se obriga a manter um monitor (maior de dezoito anos) com conduta moral 
e profissional irrepreensíveis, condizentes com os princípios educacionais, com a 
finalidade de orientar, organizar os alunos durante o trajeto, garantindo a disciplina e o 
respeito entre os passageiros; 

IX. Alvará de licença de funcionamento atualizado; 

 

 
OBS: Os itens objeto desta licitação deverão se enquadrar nas normas oficiais, em especial 
à Lei n.º 10.154/86, regulamentada pelos decretos 23.123/86 e 23.747/87 e pela Portaria n.º 

118/98 e de forma suplementar à legislação pertinente à matéria.  
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Transporte Escolar - 2017 
                      

ROTA 
2017 PERIODO ORIGEM 2017   ESCOLAS ATENDIDAS 2017 KM TOTAL 

LICITADO 
KM TOTAL 
ROTA DIA 

2017 
HORA CAPAC. TIPO 

FROTA EMPRESA 

OBS: 
ENDEREÇO 

OU 
MONITOR 

FROTA 
CAP 

PLACA 

1 

MANHÃ 

FAZ. FLORESTA, FAZ. 
PAQUETA, ASSENT. HUGO 

HEREDIA, YATE CLUBE, FAZ. 
ARAÇA, ASSENTAMENTO 
ARAÇA, BAIRRO TAVEIRA. 

  

EMEB, SELMA TREVELIM 
JESUS, E.E. VANIOLE D. M. 

PAVAN E EMEB. LAURO 
BITENCOURT, EE GENÉSIO 
DE ASSIS, EE SILVESTRE 

420,0   

5:00  
14:30 

MINIMA                                     
42 LUGARES 

TERC       

NOITE 

FAZ. FLORESTA, FAZ. 
PAQUETA, ASSENT. HUGO 

HEREDIA,  YATE CLUBE, FAZ. 
ARAÇA, ASSENTAMENTO 
ARAÇA, BAIRRO TAVEIRA. 

  
EE SILVESTRE ALGUSTO 

NASCIMENTO E EE 
ABRANCHE JOSÉ. 

17:00 
24:00 

MINIMA                                     
42 LUGARES 

2 

MANHÃ 

ASSENTAMENTO CHICO 
MENDES, FAZENDA 

ARACANGUA, PORTO SEGURO, 
BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA 

  
EE SILVESTRE ALGUSTO 

NASCIMENTO, EMEB SELMA 
TREVELIN. 

400,0   

5:30   
14:00 

MINIMA                                       
42 LUGARES 

TERC       

TARDE 

ASSENTAMENTO CHICO 
MENDES, FAZENDA 

ARACANGUA, PORTO SEGURO, 
BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA 

  
EE SILVESTRE ALGUSTO 

NASCIMENTO, EMEB SELMA 
TREVELIN. 

10:55 
20:00 

MINIMA                                 
42 LUGARES 

3 

MANHÃ 

SITIO SÃO FRANCISCO, FAZ. 
SÃO SEBASTIÃO, CHACARAS 

CALIFORNIA, BAIRRO DA 
PRATA, JACUTINGA, FERDIND 

LABORIAUX. AGUA LIMPA, FAZ. 
BOA ESPERANÇA 

  EMEB. FERNANDO GOMES 
DE CASTRO. 

372,0   

5:00   
14:30 

MINIMA                                    
42 LUGARES 

TERC       

NOITE 

SITIO SÃO FRANCISCO, FAZ. 
SÃO SEBASTIÃO, CHACARAS 

CALIFORNIA, BAIRRO DA 
PRATA, JACUTINGA, FERDIND 

LABORIAUX, AGUA LIMPA, FAZ. 
BOA ESPERANÇA 

  EE. MANOEL BENTO DA 
CRUZ, EE LUIS GAMA. 

16:30 
24:00 

MINIMA                                         
42 LUGARES 
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4 

MANHÃ 

BAIRRO ÁGUA FUNDA, BAIRRO 
CORREGO AZUL, BAIRRO 

CORREGO DA DIVISA, FAZENDA 
ARAÇA, ASSENTAMENTO 

ARAÇA, FAZ. BELA VISTA, FAZ. 
BOA ESPERANÇA             

  

E.E. JOSE AUGUSTO LOPES 
BORGES, E.E. MANOEL 

BENTO DA CRUZ, E.E. JOSE 
CANDIDO, EMEB INDIO 
POTI, EMEB. JACINTO 

GUILHERME DE MOURA, 
APAE, ETEC 214,0   

4:00   
15:00 

MINIMA                                      
42 LUGARES 

TERC       

NOITE 

 CHACARAS TRIVELATO, ÁGUA 
FUNDA BAIRRO AVENIDA E 

CHACARAS RECREIO. AGUAS 
CLARAS-SOMENTE EJA -EE 

LUIS GAMA 

  
E.E. JOSE AUGUSTO LOPES 

BORGES, E.E. JOSE 
CANDIDO, E.E. LUIS GAMA.. 

17:00 
24:30 

MINIMA                             
42 LUGARES 

5 

MANHÃ 
CH ARCO IRIS, FAZ. SANTO 

ANTONIO, FAZ. PEDREIRA SÃO 
JOÃO, FAZ. SANTA IZABEL. 

  

E.E. CLOVIS ARRUDA 
CAMPOS, E.E. VANIOLE 

D.M. PAVAN, E.E. 
ABRANCHE JOSE E EMEB 
JOSE HERCULANO, EMEB. 
MARIA DE FREITAS SOUZA, 

SESI 240,0   

5:00   
13:30 

MINIMA                            
42 LUGARES 

TERC       

NOITE 

CH ARCO IRIS, BAIRRO ETEMP, 
PETIT TRIANON, JD ATLANTICO, 

PORTO DE AREIA, 
CONDOMINIO COPACABANA. 

  

E.E. ABRANCHE JOSE E E.E. 
VANIOLE D.M. PAVAN, E.E. 
LUIS GAMA, EE MANOEL B. 

CRUZ E ETEC 

17:00 
24:00 

MINIMA                            
42 LUGARES 

6 TARDE 

SITIO SÃO JOÃO, FAZENDA 
ALTA LEGRE, FAZ. S. GILDA, 

BAIRRO CORREGO DA DIVISA,  
BAIRRO BOA ESPERANÇA, 

PRATA E PRATINHA. 

  

E.E. JOSE AUGUSTIO 
LOPES BORGES, E.E. JOSE 
CANDIDO, EMEB. FLORIANO 

C. A. BRASIL 

255,0   10:45 
19:20 

MINIMA                             
42 LUGARES TERC       

7 

MANHÃ 
BAIRRO ÁGUA LIMPA E 

BREJINHO, CINTURÃO VERDE E 
CORREGO DO ROBERTO. 

  

E.E. MANOEL BENTO DA 
CRUZ E E.E.JOSE AUGUSTO 

LOPES BORGES, E.E. 
LICOLINA VILELA R. ALVES., 

EMEB LEÃO NOGUEIRA. 

202,0   

05:00 
14:00 

MINIMA                       
22 LUGARES 

TERC       TARDE BAIRRO ÁGUA LIMPA E 
CORREGO DO ROBERTO.   FERNANDO GOMES DE 

CASTRO 
11:45 
19:35 

MINIMA                       
22 LUGARES 

INTEGRAL BAIRRO ÁGUA LIMPA 
BREJINHO, CINTURÃO VERDE.   E.E. MANOEL BENTO DA 

CRUZ, EE LICOLINA E APAE. 
5:00   

17:15 
MINIMA                       

22 LUGARES 
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8 

MANHÃ  PETIT TRIANON, JD.DAS 
OLIVEIRAS, ETEMP   

E.E. ABRANCHE , E.E. 
CLOVIS ARRUDA CAMPOS, 

E.E. GENESIO DE ASSIS, 
EMEB. MARIA DE FREITAS 
SOUZA, E.E. VANIOLE D.M. 

PAVAN 

219,0   

5:00   
13:00 

MINIMA                             
42 LUGARES 

TERC       
TARDE 

PETIT TRIANON, JD.DAS 
OLIVEIRAS, ETEMP, 

CONDOMINIO MORADAS 
  

E.E. ABRANCHE  EE. 
CLOVIS DE ARRUDA 

CAMPOS, EMEB MARIA DE 
FREITAS. 

11:50 
18:30 

MINIMA                                 
42 LUGARES 

NOITE 
 PETIT TRIANON, JD.DAS 

OLIVEIRAS, ETEMP, MORADAS, 
CAFEZÓPLIS 

  E.E. ABRANCHE, EE 
MANOEL B. CRUZ, ETEC. 

18:00 
23:30 

MINIMA                 
42 LUGARES 

9 

MANHÃ  RESIDENCIAL ÁGUAS CLARAS   E. E. BALTAZAR POÇO 

88,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                 
42 LUGARES TERC       

TARDE RESIDENCIAL ÁGUAS CLARAS   E. E. BALTAZAR POÇO 11:15 
18:30 

10 

MANHÃ 

FAZ. SÃO JOAQUIM,  FAZENDA 
STA CECILIA, ESTRADA 

JUCELIN GOTARD, FAZENDA 
SANTA FÉ I e II, BAIRRO 

CAFEZOPOLIS. 

  

EMEB FAUSTINA M. DO 
AMARAL, E.E. GENÉSIO DE 
ASSIS, EMEB FRANCISCA 
A.FERNANDES, E.E. VITOR 
ANTONIO TRINDADE, EE 
ABRANCHE, EE VANIOLÊ. 

348,0   

5:25   
13:55 

MINIMA                                        
42 LUGARES 

TERC       

TARDE 

FAZENDA SANTA FÉ I e II, 
BAIRRO ARCO IRIS, BAIRRO 

CAFEZOPOLIS, VILELLA E 
PARQUE INDUSTRIAL.  

  

EMEB MARIA DE FREITAS 
SOUZA E E.E. CLOVIS DE 
ARRUDA CAMPOS, EMEB 

HELLEN MARGOT, EE 
ABRANCHE. 

11:00 
19:30 

MINIMA                                    
42 LUGARES 
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11 

MANHÃ 

ROD CARAN REZEK, FAZ. 
SANTANA  DA VISTA ALEGRE, 
FAZ. CRISTO REDENTOR, FAZ. 

SÃO SEBASTIÃO, FAZ. STA 
CLARA, FAZ. PAQUETA, 

CONDOMINIO VENTURA, YATHI 
CLUBE 

ARAÇATUBA/FAZ.PAQUETA, 
ENGENHEIRO TAVEIRA.  

  

SELMA MARIA TREVELIN 
JESUS, E.E. SILVESTRE 

ALGUSTO NASC, E.E. 
VANIOLE D.M. PAVAN, 

APAE. 

434,0   

4:30   
13:30 

MINIMA  42 
LUGARES 

TERC       

TARDE 

ROD CARAN REZEK, FAZENDA 
PAQUETA, CONDOMINIO 
VENTURA, YATHI CLUBE 

ARAÇATUBA, BAIRRO 
ENGENHEIRO TAVEIRA.  

  
SELMA MARIA TREVELIN 
JESUS, E.E. SILVESTRE 
ALGUSTO NASCIMENTO 

09: 45 
19:30 

MINIMA  42 
LUGARES 

  

NOITE 

ROD CARAN REZEK, FAZENDA 
PAQUETA, CONDOMINIO 
VENTURA, YATHI CLUBE 

ARAÇATUBA, BAIRRO 
ENGENHEIRO TAVEIRA.  

  

EE SILVESTRE A 
NASCIMENTO, EE VANIOLÊ 

M PAVAN, EMEB SELMA 
TREVELIN, SENAC. 

17:00 
24:30 

MINIMA  42 
LUGARES 

12 TARDE 

FAZ. PARAISO, ROD. CARAN 
REZEK, FAZ. SANTO ANTONIO, 
FAZENDA DO YPÊ, FAZ.BARRA 
BONITA, FAZ. SANTO ANTONIO, 

BAIRRO ENGENHEIRO 
TAVEIRA, BAIRRO SOSSEGO E 

BAIRRO PEDREGULHO. 

  

EMEB. SELMA MARIA 
TREVELIN JESUS, EE 

SILVESTRE, E.E. GENÉSIO 
DE ASSIS, EMEB MARIA DE 

FREITAS E APAE. 

305,0   09:00 
20:00 

MINIMA 42 
LUGARES TERC       

13 TARDE 

FAZ. ARAÇA, FAZENDA SÃO 
BENTO, FAZ. ARACANGUÁ,  

FAZ.SANTANA DA VISTA 
VERDE,  FAZ. SÃO MARTIN, 

FAZ. SANTO ANTONIO, 
ASSENTAMENTO CHICO 

MENDES,  FAZENDA AIHANGAI, 
BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA 

E CORREGO AZUL. 

  

EMEB. SELMA MARIA 
TREVELIN JESUS, E.E. 
SILVESTRE ALGUSTO 

NASCIMENTO, SESI E AMA. 

345,0   10:45 
19:30 

MINIMA  42 
LUGARES TERC       
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14 

MANHÃ 

CORREGO AZUL, FAZ. 
SANTANA DAS PALMEIRAS, 

FAZ. ESTIVA, FAZ ARACANGUA, 
FAZ. N.S.APARECIDA, BAIRRO 

CORREGO AZUL E 
ENGENHEIRO TAVEIRA. 

  

EMEB. SELMA MARIA 
TREVELIN JESUS, E.E. 
SILVESTRE ALGUSTO 

NASC.,E.E GENÉSIO DE 
ASSIS, ETEC, EE CLÓVIS A. 

CAMPOS E EMEB LAURO 
BITENCOURT. 510,0   

4:30   
14:50 

MINIMA 42 
LUGARES 

TERC       

NOITE 

CORREGO AZUL, FAZ. 
SANTANA DAS PALMEIRAS, 

ASSENTAMENTO ARAÇA, FAZ 
ARACANGUA, , BAIRRO 

CORREGO AZUL E 
ENGENHEIRO TAVEIRA. 

  
E.E. SILVESTRE ALGUSTO 
NASC, EE ABRANCHE. E 

ETEC. 

16:00 
01:00 

MINIMA 42 
LUGARES 

15 

MANHÃ 

 BAIRRO AGUA LIMPA, 
CINTURÃO VERDE, ROD. 
ELIEZER MONTENEGRO 
MAGALHÃES, BAIRRO 

BAGUAÇU. 

  

 , E.E. JOSE A. LOPES 
BORGES E E.E. JOSE 

CANDIDO, EE MANOEL B 
CRUZ., EMEB LEÃO 
NOGUEIRA.E APAE. 

387,0   

05:15  
11:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       

TARDE 

BAIRRO BREJINHO, BAIRRO 
AGUA LIMPA, CINTURÃO 
VERDE, ROD. ELIEZER 

MONTENEGRO MAGALHÃES, 
BAIRRO BAGUAÇU. 

  
 EMEB. FERNANDO GOMES 

DA COSTA, E.E. JOSE A. 
LOPES BORGES .E APAE. 

10:45 
18:45 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

16 

MANHÃ 

BAIRRO ÁGUA BRANCA, 
GOULART, SITIO SANTO 

ANTONIO, ENGENHO, 
ESTÂNCIA AGRESTE,. 

  

EMEB. EUZA NEUZA M. 
LÁRIOS, E.E. ARY BOCUY, 
E.E. GENESIO DE ASSIS, 

EMEB. ESTHER GAZONI E 
EMEB FRANCISCA ARRUDA 
E E.E. MANOEL BENTO DA 
CRUZ, EE JOSÉ CÂNDIDO. 

198,0   

5:00   
14:05 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       

TARDE 

BAIRRO ÁGUA BRANCA, 
GOULART, SITIO SANTO 

ANTONIO, ENGENHO, 
ESTÂNCIA AGRESTE,. 

  

EMEB. EUZA NEUZA M. 
LÁRIOS, E.E. GENESIO DE 
ASSIS, E.E. ARY BOCUY, 

EMEB. ESTHER GAZONI E 
EMEB FRANCISCA ARRUDA 

. 

10:45 
19:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 
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17 

MANHÃ BAIRRO PRATA, JACUTINGA, 
JANGADINHA.   

EMEB FLORIANO 
CAMARGO, LOPES 

BORGES, MANOEL BENTO 
DA CRUZ E E.E. JOSE 

CANDIDO 
350,0   

10:30 
19:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       

NOITE BAIRRO PRATA, JACUTINGA, 
JANGADINHA.   EE.MANOEL BENTO DA 

CRUZ. 
18:00 
22:30 

MINIMA                          
42 LUGARES 

18 TARDE ASSENTAMENTO CHICO 
MENDES.   EMEB ZILDA ARNS 287,0   7:00   

19:30 
MINIMA                                   

42 LUGARES TERC       

19 TARDE 

ASSENTAMENTO HUGO 
SILVERIO HERÉDIA, 

ASSENTAMENTO ARAÇA, 
ASSENTAMENTO ADÃO PRETO    

  

EMEB. SELMA MARIA 
TREVELIN DE JESUS, E.E. 
SILVESTRE AUGUSTO DO 

NASCIMENTO, EMEB 
ADRIANO GOULART 

286,0   8:00   
20:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

21 

MANHÃ PORTO REAL II   EMEB ERMELINA GERALDA 
DA SILVA SOGA  

92,0   

6:00 
12:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       

TARDE PORTO REAL II   EMEB ERMELINA GERALDA 
DA SILVA SOGA  

11:30 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

24 

MANHÃ BAIRRO PORTO REAL   ABRANCHE JOSE, CLOVIS 
DE ARRUDA CAMPOS 

58,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       

TARDE BAIRRO PORTO REAL   ABRANCHE JOSE , CLOVIS 
DE ARRUDA CAMPOS 

11:10 
18:10 

MINIMA                        
42 LUGARES 
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25 INTEGRAL BAIRRO PORTO REAL   LAURO BITENCOURT, 
JOAQUIM DIBO 30,0   5:50 

17:30 
MINIMA                                   

42 LUGARES TERC       

26 INTEGRAL BAIRRO PORTO REAL   LICOLINA VILELA REIS E 
MANOEL BENTO DA CRUZ 40,0   5:50 

17:30 
MINIMA                                   

42 LUGARES TERC       

27 

MANHÃ BAIRRO PORTO REAL   JOSE AUGUSTO LOPES 
BORGES, EE NILCE MAIA 

59,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE BAIRRO PORTO REAL   
JOSE AUGUSTO LOPES 

BORGES, E.E. (BALTHAZAR 
POÇO), EE NILCE MAIA. 

11:10 
18:10 

28 

INTEGRAL BAIRRO PORTO REAL   MANOEL BENTO DA CRUZ, 
CRISTIANO OLSEN  

80,0   

5:50 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

NOITE BAIRRO PORTO REAL, RES. 
AGUAS CLARAS-6H20MIN   EZEQUIEL BARBOSA 18:10 

22:30 

29 

MANHÃ BAIRRO PORTO REAL   

LAURO BITENCOURT, 
FRANCISCA ARRUDA 

FERNANDES , GENESIO DE 
ASSIS 

67,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE BAIRRO PORTO REAL   

LAURO BITENCOURT, 
FRANCISCA ARRUDA 

FERNANDES, GENESIO DE 
ASSIS 

11:10 
18:10 

30 

MANHÃ BAIRRO PORTO REAL   MARIA DE FREITAS, 
VANIOLE D.M. PAVAN 

81,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE BAIRRO PORTO REAL   MARIA DE FREITAS, 
VANIOLE D.M. PAVAN 

11:10 
18:10 

31 MANHÃ BAIRRO PORTO REAL   CARMELIA MELO FONSECA, 
DARCY FONTANELLI 53,0   05:50 

13:00 
MINIMA                                   

42 LUGARES TERC       
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TARDE BAIRRO PORTO REAL   CARMELIA MELO FONSECA, 
DARCY FONTANELLI 

11:10 
18:10 

32 

MANHÃ BAIRRO PORTO REAL   
MARIA AP. BALTHAZAR 

OÇO,, EMEB CARMELIA  DE 
MELLO FONSECA 

43,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE BAIRRO PORTO REAL   
MARIA AP. BALTHAZAR 

OÇO, EMEB CARMELIA DE 
MELLO FONSECA 

11:10 
18:10 

33 

MANHÃ BAIRRO PORTO REAL   MARIA AP. BALTHAZAR 
POÇO 

62,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE BAIRRO PORTO REAL   MARIA AP. BALTHAZAR 
POÇO 

11:10 
18:10 

34 

MANHÃ BAIRRO VERDE PARQUE   
E.E. ABRANCHE JOSE, E.E. 
CLOVIS DE ARRUDA, EMEB 

LAURO BITENCOURT 

87,0   

06:00 
13:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE BAIRRO VERDE PARQUE   

E.E. VANIOLÊ D. M. PAVAN, 
E.E. ABRANCHE JOSE E.E. 
CLOVIS DE ARRUDA, EMEB 

LAURO BITENCOURT 

11:00 
19:00 

35 

INTEGRAL 

JUSSARA, SÃO RAFAEL, 
ROSELI, TURRINI, PRIMAVERA, 

CLAUDIONOR CINTI, CLOVIS 
PICOLOTO. 

  

EMEB CRISTIANO OLSEN, 
E.E. MANOEL BENTO DA 
CRUZ, E.E.LUIS GAMA, 
EMEB JOAQUIM DIBO. 

149,0   

5:30 
13:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE 

JUSSARA, SÃO RAFAEL, 
ROSELI, TURRINI, PRIMAVERA, 

CLAUDIONOR CINTI, CLOVIS 
PICOLOTO. 

  AMA E EJA 11:15 
19:00 
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36 

MANHÃ 

FAZENDA ARABIRI, 
ROD.MARECHAL RONDON, 

FAZENDA URUPÊS, FAZ 
NELORE ZEUS, BAIRRO TUPI 

  

EE.. JOSÉ CÂNDIDO, E.E. 
LEONISIA DE CASTRO, E.E. 
MANOEL BENTO CRUZ E EE 

JOSE AUGUSTO LOPES 
BORGES E EMEB. NORMA 

GAZONI, EMEB LEÃO 
NOGUEIRA. 

162,0   

5:00 
13:40 

MINIMA                             
42 LUGARES TERC       

INTEGRAL 

FAZENDA ARABIRI, 
ROD.MARECHAL RONDON, 

FAZENDA URUPÊS, FAZ 
NELORE ZEUS, BAIRRO TUPI 

  E.E. MANOEL BENTO CRUZ. 5:00 
18:30 

37 

MANHÃ PORTO REAL II   EMEB ERMELINA GERALDA 
DA SILVA SOGA  

92,0   

6:00 
12:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

        

TARDE PORTO REAL II   EMEB ERMELINA GERALDA 
DA SILVA SOGA  

11:30 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

38 

MANHÃ 

CHACARAS MOEMA, SITIO DOIS 
IRMÃOS, SITIO BELA VISTA, 

MARECHAL RONDON, 
CHÁCARA N.S.APARECIDA. 

  

E.E. BALTAZAR POÇO, 
EMEB. DARCY FONTANELLI 

EE JOSE CANDIDO,EMEB 
JACINTO GUILHERME E E 

LICOLINA. 
158,0   

5:15 
13:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

TARDE 

CHACARAS MOEMA, SITIO DOIS 
IRMÃOS, SITIO BELA VISTA, 

MARECHAL RONDON, 
CHÁCARA N.S.APARECIDA. 

  
E.E. BALTAZAR POÇO, 

EMEB. DARCY FONTANELLI, 
EE LOPES BORGES. 

10:15 
19:30 

39 MANHÃ 

BAIRRO ANTONIO PAGAN, JD. 
AMÉRICA, CAST. BRANCO, 
AERONAUTICA, SÃO JOSÉ, 

EZ.BARBOSA E SÃO VICENTE. 

  
EMEB CRISTIANO OLSEN, 
E.E. MANOEL BENTO DA 

CRUZ,  
106,0   5:30 

13:00 
MINIMA                                   

42 LUGARES TERC       
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TARDE 

BAIRRO ANTONIO PAGAN, JD. 
AMÉRICA, CAST. BRANCO, 
AERONAUTICA, SÃO JOSÉ, 

EZ.BARBOSA E SÃO VICENTE. 

  EJA - ARIZINHO 11:15 
18:30 

40 TARDE 

AGUA BRANCA, ALVORADA, 
COUNTRY VILLE, HILDA 

MANDARINO, IVO TOZZI, JD. 
PAULISTA, UMUARAMA, VILA 

MENDONÇA. 

  

EJA - ARIZINHO 122,0   11:45 
18:20 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

  

41 

MANHÃ RES. AGUAS CLARAS   
EMEB FRANCISCA ARRUDA, 
, EE GENESIO DE ASSIS, EE 

VITOR ANT. TRINDADE 
90,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                     
42 LUGARES TERC       

TARDE RES. AGUAS CLARAS   

EMEB FRANCISCA ARRUDA, 
, EE GENESIO DE ASSIS, EE 

VITOR ANT. TRINDADE, 
EMEB MARIA DE FREITAS. 

11:10 
18:10 

42 

MANHÃ VERDE PARQUE.   E.E. VANIOLE D. M. PAVAN, 
EE CLÓVIS A. CAMPOS.  

77,0   

6:15 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       
TARDE VERDE PARQUE.   E.E. ABRANCHE JOSE 11:00 

18:30 
MINIMA                                   

42 LUGARES 

INTEGRAL VERDE PARQUE.   E.E. MANOEL BENTO DA 
CRUZ, EMEB JOAQUIM DIBO 

6:15 
17:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES 
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43 

MANHÃ BAIRROS ATLÂNTICO, ETEMP, 
PETIT TRIANON.   

EMEB. MARIA DE FREITAS 
SOUZA, E.E. CLOVIS DE 

ARRUDA CAMPOS E B , E.E. 
VANIOLE D.M. PAVAN, EE 

ABRANCHE. 

104,0   

5:45 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       TARDE BAIRROS ATLÂNTICO, ETEMP, 
PETIT TRIANON.   

EMEB MARIA DE FREITAS, 
EE CLÓVIS DE A. CAMPOS, 

EE VANNIOLÊ E EE 
ABRANCHE. 

11:20 
19:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

INTEGRAL BAIRROS ATLÂNTICO, ETEMP, 
PETIT TRIANON.   EE MANOEL B. CRUZ E 

EMEB JOAQUIM DIBO. 
5:45 

17:30 
MINIMA                                   

42 LUGARES 

45 MANHÃ BAIRRO ARCO IRIS.                                    

JOSE HERCULANO DE 
ARAUJO, E.E. ABRANCHE 

JOSE, EMEB MARIA DE 
FREITAS, 

60,0   6:00 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

46 

MANHÃ BAIRROS ETEMP, PETIT 
TRIANON, ATLÂNTICO,   

E.E. ABRANCHE JOSÉ, E.E. 
CLÓVIS DE ARRUDA 

CAMPOS, EMEB. MARIA DE 
FREITAS SOUZA, E.E. 
VANIOLE D.M. PAVAN 

49,0   

6:00 
13:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       

TARDE BAIRROS ETEMP, PETIT 
TRIANON, ATLÂNTICO,   

E.E. ABRANCHE JOSÉ, 
EMEB. JOSÉ HERCULANO 
DE ARAUJO, EMEB. MARIA 
DE FREITAS SOUZA, E.E. 

VANIOLE D.M. PAVAN 

11:30 
18:25 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

52 

MANHÃ PORTO REAL II   

EMEB ERMELINA GERALDA 
DA SILVA SOGA, SUZANA 

ECHELON ORTIS, CEMFICA 
TV  

92,0   

6:00 
12:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

TERC       

TARDE PORTO REAL II   
EMEB ERMELINA GERALDA 
DA SILVA SOGA, SUZANA 

ECHELON ORTIS  

11:30 
13:00 

MINIMA       
42 LUGARES 
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53 INTEGRAL PORTO REAL II   EMEB. JOAQUIM DIBO, 
EMEB. MARIA ADELAIDE 60,0   6:00 

16:00 
MINIMA                                   

42 LUGARES TERC       

56 

MANHÃ PORTO REAL II   EMEB LAURO 
BINTERCOURT 

92,0   

06:00      
12:30 

MINÍMA               
42 LUGARES 

TERC       

TARDE PORTO REAL II   EMEB LAURO 
BINTERCOURT 

11:30 
18:30 

MINIMA                                   
42 LUGARES 

59 INTEGRAL PORTO REAL II   

EMEB. FLORIANO C. DE 
ARRUDA BRASIL                   
EMEB ANTONIO 

RODRIGUES 

80,0   06:15  
16:00 

MINIMA                                   
42 LUGARES TERC       

75 

MANHA RES. AGUAS CLARAS   
EE EZEQUIEL BARBOSA, 
EMEB JOSÉ MACHADO 

NETO 
68,0   

05:50 
13:00 

MINIMA                                     
42 LUGARES 

TERC       

TARDE RES. AGUAS CLARAS   
EE EZEQUIEL BARBOSA, 
EMEB JOSÉ MACHADO 

NETO 

11:15 
18:30 

MINIMA                                     
42 LUGARES 
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ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DE O LICITANTE SER 

UMA ME, EPP) 

 

 

A empresa .............................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

........................................................................, DECLARA para todos os fins de direito, 

especificamente para participação de licitação no PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2017, que 

estou(amos) sob o regime de tributação de microempresa, empresa de pequeno porte, nos 

moldes previstos no artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007, para efeito de participação em Pregão 

Presencial, conforme disposto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

(local e data) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(nome e número da carteira de identidade do declarante) 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO SMA/DLC N.º 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE ALUNOS - LINHAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59 E 
75, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM 
ANEXO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA E A EMPRESA 
“......................” 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, com sede à 
Rua Coelho Neto n.º 73, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.511.847/0001-79, doravante 
denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal, o Sr. 
DILADOR BORGES DAMASCENO, assistido pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. 
ARNALDO MORANDI, pela Secretária Municipal de Educação, a Sr.ª SILVANA DE SOUSA E 
SOUZA, pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, o Sr. FÁBIO LEITE E FRANCO, pelo 
Secretário Municipal de Fazenda, o Sr. JOSUÉ CARDOSO DE LIMA e de outro lado a empresa 
......................................., inscrita no CNPJ sob o n.º ....................., com sede na Rua .................., 
na cidade de ................, CEP: ................, fone: .....................,  neste ato representada por seu 
..........................., o Sr. ......................................., portador da cédula de identidade RG n.º 
.................................. e do CPF n.º ......................................, ao final assinado, doravante 
denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 067/2017, pelo Senhor Prefeito Municipal, pelo tipo de Licitação de MENOR 
PREÇO, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 
11.555, de 22 de fevereiro de 2005, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, com base no edital do 
processo licitatório em tela e na proposta da CONTRATADA aos quais ficam estritamente 
vinculados, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

            1.1. O objeto da presente Ata é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59 E 75, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, 
a serem fornecidos à Secretaria Municipal de Educação, do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, 
observadas as especificações contidas no Edital e seus Anexos. 

1.2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão prestados em 
conformidade com os itinerários mencionados no presente edital e seus anexos. 

1.3. Na execução dos serviços a Contratada deverá obedecer ao cronograma diário 
estabelecido pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA: 

2.1. O período de contratação do objeto da licitado será de 12 (DOZE) MESES, contados 
da emissão da ordem de serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a 
critério do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, até o limite disposto no inciso II do art. 57 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
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2.2. O prazo para a RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇOS é de 02 (DOIS) DIAS, 
contados a partir da data de recebimento da comunicação por escrito, observado o disposto no 
presente edital.  

  2.2.1. A ORDEM DE SERVIÇO só será emitida após a assinatura do Contrato. 

2.3. O prazo para início dos serviços será de ATÉ 03 (TRÊS) DIAS após a retirada da 
Ordem de Serviços por parte da CONTRATADA. 

2.4. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas que influenciem nos 
custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, uniforme do monitor e motorista, crachás, 
seguros, combustíveis, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e outros de qualquer 
natureza e todos os ônus diretos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES, ATRIBUIÇÕES E DIREITOS DO 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA:  

3.1. Sem que a ele se limite sua responsabilidade, será o MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA responsável pelos seguintes itens: 

3.1.1. Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao 
desenvolvimento dos serviços. 

3.1.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma 
estabelecida no Contrato originado da presente licitação. 

3.1.3. Garantir à CONTRATADA acesso à suas instalações, quando 
necessário à execução dos serviços relativos ao presente CONTRATO. 

3.1.4. Fiscalizar, através da Secretaria Municipal de Educação, a 
execução dos serviços, apontando quaisquer irregularidades, porventura identificadas. 

3.1.4.1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do 
cumprimento do contrato, em especial quanto à qualidade e quantidade dos serviços 
executados, fazendo cumprir todas as disposições do presente Edital, do contrato e demais 
disposições legais. 

3.1.4.2. Verificada a ocorrência de irregularidades no 
cumprimento do contrato, a fiscalização adotará as providências legais e contratuais cabíveis, 
inclusive a aplicação de penalidades, quando for o caso. 

3.1.4.3. As irregularidades serão apontadas no “Livro de 
Ocorrência”, que permanecerá nas dependências do Setor de Transporte Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação e conterá todas as anotações apontadas pela fiscalização e pela 
CONTRATADA e assinado pelas partes. 

3.1.5. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA poderá, a qualquer tempo, exigir 
da CONTRATADA, por escrito, a substituição de qualquer de seus profissionais que mantenha 
conduta imprópria, inadequada, antiética, inoportuna ou outra que desabone os serviços.  

3.1.6. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer e ocorrência relacionada com a 
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E DA FORMA DE PAGAMENTO:  

4.1. As medições serão apresentadas, MENSALMENTE, pela CONTRADADA seguindo 
o rito; protocolada no ATENDE FÁCIL, após encaminhada para SECRETARIA GESTORA, após 
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO e finalizando na SECRETARIA DE FAZENDA; cumprimento 
das exigências legais, da conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA e 
documentos pertinentes ao serviço, conforme documentos abaixo: 

4.2. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua 

regular liquidação em até 30 (trinta) dias. 
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            4.2.1. Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado.  
4.2.2. Para liquidação da Despesa a CONTRATADA deverá apresentar as 

medições da seguinte forma:  
                      a) Oficio endereçado ao Fiscal responsável contendo no mínimo as seguintes 
informações: 

 
Ao Sr. Fiscal Responsável 
(nome completo do fiscal) 
Contrato nº :  ____/20___ 
Nº do Empenho :  ____/20___ 
Objeto: (igual ao apresentado no Contrato) 
Período da medição:  ___/___/20___ a ___/___/20___ 
 Medição (relatório/comprovantes) dos serviços realizados no respectivo período 

dos serviços prestados nos termos proposto no Certame acompanhado dos demais documentos 
(planilhas, fotos, registros, memória de cálculo, etc.). 

 

                        b) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, 
período de execução da etapa, nº. da licitação, n.º do contrato, n.º de empenho e observação 
referente a retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasuras 
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo fiscal; 

c) relação de todos funcionários que prestam o serviço à CONTRATANTE, 
referente ao período de execução; 

d) Certidão Negativa de Débitos (CND) junto à Seguridade Social; 

e) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS), com 
comprovante de quitação do mês de execução; 

f) Certificado de regularidade de situação (CRF) junto ao FGTS; 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS, com comprovante de quitação e 
GFIP completa, referente ao mês de execução do serviço prestado. 

Todas medições serão, obrigatoriamente, protocoladas na Central de Atendimento - Atende Fácil 
- Rua: Oscar Rodrigues Alves,nº 295, Centro, Araçatuba – SP 

4.2.3. Caberá ao Fiscal responsável da Secretaria requisitante, a análise 
minuciosa e aferição do cumprimento das exigências estabelecidas, em conformidade com a 
proposta apresentada pela CONTRATADA e documentos pertinentes ao serviço prestado. 

4.2.4. Após análisada e atestada, a Nota Fiscal/Fatura a Secretaria requisitante, 
através do seu respectivo almoxarifado, lançará no Sitema de Gestão de Materiais gerando o 
Boletim de Recebimento de Materiais - BRM e/ou Termo Contratual. 

4.2.5. Cumprida as exigências estabelecidas, O Secretário requisitante fará o 
encaminhamento á Divisão de Gestão de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de 
Administração, respeitando o prazo para pagamento apresentado em Licitação e Termo 
Contratual. 

4.2.6. A simples emissão de nota fiscal/fatura não torna exigível o pagamento, 
sendo necessário o prévio empenho e sua regular liquidação. 

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação, inclusive financeira, que lhe for imposta em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços, correção monetária ou 
compensação financeira, indenização, etc.. 

4.4. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário. 
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4.5.  A contagem do prazo de pagamento somente será iniciado com a apresentação de 
TODOS os documentos solicitados, junto com a Nota Fiscal/Fatura. 

4.6. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, por culpa exclusiva do MUNICÍPIO 
DE ARAÇATUBA será aplicada as seguintes regras:  

a) Correção Monetária: IPCA-E, do Insatituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
conforme o Artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 93/2001, ou outra qua vier substituí-la;  

b) Juros Moratórios: 0,50% ao mês, consoante o Artigo 1º da Lei Complementar 
nº119/2002, ou outro que vier substituí-lo; 

c) multa: 0,11% ao dia, até o limite de 9,00% consoante o Artigo 1º da Lei 
Complementar nº119/2002,  

16.6.1. Os critérios de atualização, compensação e penalização serão aplicados 
quando o atraso do pagamento ocorrer EXCLUSIVAMENTE por conta do MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA. 

4.7. A Secretaria requisitante efetuará a verificação dos documentos apresentados e 
estando de acordo fará encaminhamento à Divisão de Material e Patrimônio para a respectiva 
liquidação, respeitando o prazo para pagamento apresentado em Licitação e Termo Contratual.  

4.8. A Secretaria requisitante é a responsável pelo encaminhamento e acompanhamento 
do andamento do processo de pagamento até a sua efetiva liquidação.  A fim de evitar qualquer 
penalidade indevida ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, ocorrendo eventuais atrasos por parte 
exclusiva da CONTRATADA, antes da regular liquidação, caberá a Secretaria requisitante: 

a) comunicar/notificar a CONTRATADA sobre a irregularidade; 

b) Elaborar relatório pormenorizado sobre a ocorrência e das providências 
efetuadas para o saneamento; 

c) Juntar os documentos comprobatórios das providências tomadas (ofício, e-
mail, etc);  

4.8.1. A liquidação da despesa será efetuada estritamente nos termos 
apresentaos seguindo rigorosamente o prazo de pagamento pactuado, indicando a data de 
vencimento da NOTA DE LIQUIDAÇÃO. 

4.9.  Os documentos deverão ser protocolizados no “ATENDE FÁCIL” do Município de 
Araçatuba. 

4.10. Ao término do prazo de vigência Contratual, não havendo prorrogação, a 
CONTRATADA ao requerer o pagamento da última medição, deverá anexar, obrigatoriamente, 
ao seu requerimento, os documentos citados no subitem 4.2.2 (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”), 
referente ao período de execução do serviço, sem o qual não será efetuado o último pagamento, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços, correção monetária ou compensação 
financeira, indenização, etc. 

4.11. Os documentos do subitem 4.2.2., alíneas “a” a “g”, deverão ser referente ao 
período de execução dos serviços. 

4.12.  Os documentos do subitem 4.2.2., que na oportunidade da apresentação da 
medição, não tiverem sido recolhido o produto arrecadado ou apresentado a guia e informações, 
devido as prerrogativas do Decreto nº 3.048/99, deverão ser apresentados conforme solicitado, 
com a referência do mês de recolhimento anterior.  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e seus anexos e em 
consonância com a Proposta de Preço, obedecendos às normas e especificações na forma da 
lei, bem como respeitar rigorosamente as recomendações do DETRAN-SP e do CONTRAN. 

5.1.1. Deverá apresentar como condição para retirada da Ordem de Empenho, o 
Atestado de Vistoria do veículo, fornecido pela Secretaria requisitante. 
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5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

5.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

5.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.  

5.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho, nos 
moldes do §1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

5.6. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos 
fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos no 
contrato, não se obrigando o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA a fazer-lhe restituições ou 
reembolsos de qualquer valor despendido com este pagamento. 

5.7. Estar ciente de que o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA rejeitará, no todo ou em 
parte, o fornecimento e/ou serviço executado em desacordo com o explicitado no edital e seus 
anexos. 

5.8. A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, promovendo o fácil acesso aos serviços em 
execução e atendendo prontamente às observações, exigências, recomendações técnicas e 
administrativas por ela apresentadas. 

5.9. A CONTRATADA providenciará a retirada imediata de qualquer empregado seu, 
cuja permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços. 

5.10. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados ao MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto 
desta licitação. 

5.11. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pela atuação de seus 
profissionais. 

5.12. A CONTRATADA deverá comparecer, sempre que solicitada, à sede da 
Fiscalização, em horário por esta estabelecida, a fim de receber instruções e acertar 
providências, incidindo a CONTRATADA no caso de não atendimento desta exigência, na multa 
estipulada no contrato. 

5.13. A CONTRATADA deverá respeitar todas as leis e normas de execução de obras 
em vias e logradouros públicos do Município onde serão prestados os serviços, incidindo a 
CONTRATADA no caso de não atendimento desta exigência, na multa e penalidades 
estipuladas no contrato. 

5.14. A CONTRATADA somente poderá iniciar o transporte de alunos após a devida 
vistoria pela CIRETRAN da sede da licitante. As laterais e a traseira do veículo deverão 
apresentar a inscrição: ESCOLAR, de acordo com o artigo 136, inciso III, do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei n.º 9503, de 23 de setembro de 1997). 

5.15. Se porventura, o veículo especificado pela CONTRATADA ficar impedido de uso, 
esta deverá comunicar imediatamente o motivo ao Chefe do Serviço de Manutenção e 
Fiscalização do Transporte de Alunos da Secretaria Municipal de Educação, devendo substituí-lo 
por outro em iguais condições de capacidade, higiene, segurança e funcionamento, desde que 
previamente aceitos pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e que esteja devidamente vistoriado 
pela CIRETRAN.  

5.16. A cada 06 (seis) meses a CONTRATADA deverá apresentar a inspeção 
expedida pela CIRETRAN para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, sob 
pena de rescisão contratual. (artigo 136, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro). 
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5.17. A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado e desde que não prejudique o 
transporte dos alunos durante o ano letivo, atender a outros serviços de transporte do município, 
pelos mesmos valores vigentes por quilometro rodado, à época do transporte, sempre a pedido 
do Gabinete do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, desde que devidamente justificado e 
comprovado o interesse público a ser atendido. 

5.18. O motorista deverá ter conduta moral e profissional irrepreensíveis, condizentes 
com os princípios educacionais. 

5.19. A CONTRATADA se obriga a manter um monitor com conduta moral e 
profissional irrepreensíveis, condizentes com os princípios educacionais, com a finalidade de 
orientar e organizar os alunos durante o trajeto, garantindo a disciplina e o respeito entre os 
passageiros.  

5.20. Não será permitido, em hipótese alguma, fumar dentro do veículo, devendo ser 
colocado um cartaz com os dizeres “PROIBIDO FUMAR”. 

5.21. A CONTRATADA é responsável por todas as despesas com combustível, 
motorista, monitor, manutenção preventiva e corretiva e todas as despesas referentes à 
contratação. 

5.22. O motorista e o monitor deverão estar sempre uniformizados e identificados com 
o nome da CONTRATADA, seu nome e a inscrição “A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA” em tamanho e local de fácil visualização da parte da frente da camisa e 
manterem o asseio e a boa aparência, tratando a todos com cordialidade. 

5.22.1. O uniforme e a identificação são de responsabilidade da CONTRATADA 
e deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal de Educação do MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA. 

5.23. A CONTRATADA deve cumprir os horários determinados e manter disciplina e 
bom relacionamento com alunos, família de alunos, servidores da Secretaria Municipal de 
Educação e demais envolvidos com a presente contratação. 

5.24. O veículo deverá apresentar, no vidro da frente, o número da rota e o itinerário, 
na parte traseira, o nome da CONTRATADA e a inscrição: “A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA”, visível com letras e algarismos de tamanho suficiente para uma fácil leitura, 
conforme padrão usualmente aceito no mercado e em compatibilidade com a legislação vigente. 

5.24.1. Na traseira do ônibus deverá constar a inscrição DISQUE 
RECLAMAÇÃO com o telefone da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação – (18) 3636-
1200. 

5.25. A CONTRATADA deverá manter-se de acordo com todas as exigências 
ambientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente, 
assim como pelo DETRAN-SP, CONTRAN, CIRETRAN e pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

5.25.1. As eventuais penalidades aplicadas pelos órgãos governamentais 
referidos, em decorrência das obrigações assumidas em contrato, serão arcadas pela 
CONTRATADA. 

5.26. A CONTRATADA deverá estar ciente de que ocorrendo greve deflagrada pelo 
Magistério ou outro motivo que implique na paralisação total ou parcial das aulas, o MUNICÍPIO 
DE ARAÇATUBA não remunerará os transportadores pelas quilometragens correspondentes 
aos dias em que não houve aulas e, como conseqüência, não tenha havido o transporte. 

 
5.27 NA VIGÊNCIA DO CONTRATO A EMPRESA DEVERÁ MANTER: 
 5.27.1 Seguro de Acidentes Pessoais e de Passageiros (Seguro APP Completo), 

com os seguintes valores mínimos do seguro solicitado: 
  5.27.1.1 Morte..........................................................R$ 15.000,00 
  5.27.1.2 Invalidez......................................................R$ 10.000,00 
  5.27.1.3 D.H.M (Despesas Médicas e Hospitalares) R$   5.000,00 
 5.27.3 Em caso de parcelamento do seguro, será obrigatória a apresentação da 

parcela quitada para o recebimento do mês trabalhado. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:  

6.1. A rescisão das obrigações decorrentes do CONTRATO se processará de acordo 
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, e posteriores alterações, 
em especial quando constatado:  

6.1.1. Persistência de infrações após a aplicação da multa prevista na Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

6.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da CONTRATADA de cumprir as 
obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado. 

6.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pelo MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA. 

6.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8666/93. 

6.1.5. Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos. 

6.1.6. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação 
judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste CONTRATO sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais.  

6.1.6.1. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de 
recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata 
rescisão deste  CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

6.2. Sempre que ficar constatado que a CONTRATADA perdeu quaisquer das 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

6.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
CONTRATADA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por 
duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o contrato a partir da última 
publicação. 

6.3. Pela CONTRATADA quando:  

6.3.1. Mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada 
de cumprir as exigências do contrato.  

6.3.2. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento do contrato deverá 
ser formulada com antecedência mínima de 90 (NOVENTA) DIAS, ficando facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas no presente instrumento. 

6.4. Em caso de rescisão administrativa conforme previsto no artigo 77 da Lei Federal n.º 
8.666/93, ficam desde já reconhecidos os direitos da Administração, nos moldes do inciso IX do 
artigo 55 do mesmo Estatuto das Licitações. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO PARA FINS LEGAIS: 
7.1. O valor por quilômetro do presente instrumento contratual, para os 12 (DOZE) 

MESES, é de R$..................... (.......................................), perfazendo um total diário estimado de 
R$................. (.............................) e total anual de R$...................... (.........................) de acordo 
com a proposta da CONTRATADA, nos quais estão inclusas todas as despesas que influenciem 
nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, uniforme do monitor e 
motorista, crachás, seguros, combustíveis, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e 
outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES FINANCEIROS:  

8.1. Não haverá reajuste de preços pelo período de 12(doze) meses iniciais. 
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8.2. Após o primeiro ano da vigência contratual, aquiescendo as partes na 
prorrogação, o valor contratual será reajustado automaticamente, com base no índice IPC – 
FIPE – conforme Decreto Municipal nº 17.067/2013, devendo o novo valor contratual constar 
do termo aditivo de prorrogação. 

8.3. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto na 
alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, será obtida mediante 
solicitação da CONTRATADA ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, desde que acompanhada 
de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

8.4. Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições pactuadas em face de superveniência de leis e/ou normas federais ou municipais 
disciplinando a matéria. 

CLÁUSULA NONA – DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES: 
9.1. Toda e qualquer alteração ou modificações nas condições estabelecidas no 

presente contrato será feita através de termos aditivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
10.1. Se na realização da licitação ou na formalização ou execução do contrato, ficar 

comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplência contratual de que possa ser 
responsabilizada a CONTRATADA, ficará, conforme o caso, incursa nas penalidades e sanções 
de: 

I - Advertência, nos moldes do inciso I do artigo 87 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

II - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos moldes da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 

III - Multa no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor anual do 
contrato de cada rota, quando da não realização do serviço regular ou eventos programados. 
Entende-se por não realização do serviço, o não comparecimento do veículo no dia e locais 
programados, conforme rota definida no edital. 

IV – Multa no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor anual do 
contrato de cada rota, quando comprovada a não realização de parte do serviço. Entende-se 
como não realização da parte do serviço, o comparecimento do veículo, porém fora do horário 
programado, deixando de atender os alunos cadastrados. 

V - Demais penalidades por infrações gerais cometidas conforme previsto 
no item 10.2. 

VI - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
para contratar com o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes 
do inciso III do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

VII - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos moldes do inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.2. Na inobservância dos requisitos para a prestação do serviço serão aplicadas à 
CONTRATADA as penalidades previstas nos Grupos 1 a 8 indicadas a seguir. 

10.2.1. GRUPO 1 – Advertência Escrita 
INFRAÇÃO: 

10.2.1.1. Preposto fumar no interior do veículo ou utilizar aparelhos de 
som e vídeo que não integrantes do veículo. 

10.2.1.2. Preposto permitir atividades de pedintes e vendedores 
ambulantes no interior do veículo. 

10.2.1.3. Motorista ou monitor sem crachá de identificação em lugar 
visível ao público ou sem estar devidamente uniformizado. 

10.2.1.4. Motorista parar o veículo distante do meio fio, para embarque e 
desembarque, sem motivo justificado. 
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10.2.1.5. Preposto permitir o transporte de animais de qualquer espécie 
ou plantas de médio e grande porte. 

10.2.1.6. Motorista colocar o veículo em movimento com a porta aberta. 
10.2.1.7. Não enviar ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA prontuário dos 

motoristas. 
10.2.1.8. Não estar o veículo identificado com o nome das linhas 

regulares. 
10.2.2. GRUPO 2 – Multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

INFRAÇÃO: 
10.2.2.1. Operar o veículo derramando combustível, óleo e outros na via 

pública ou no seu interior. 
10.2.2.2. Não cumprir a determinação de afixar nos veículos, 

comunicações, documentos, e impressos, ou afixá-los fora do local estabelecido. 
10.2.2.3. Prestar serviço com veículo sujo. 
10.2.2.4. Reincidência em infração prevista no GRUPO 1. 

10.2.3. GRUPO 3 – Multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) 
INFRAÇÃO: 

10.2.3.1. Preposto destratar passageiros ou manter comportamento 
inconveniente quando em serviço. 

10.2.3.2. Desacatar, opor-se ou dificultar a ação da fiscalização do 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

10.2.3.3. Operar veículo em desacordo com as especificações definidas 
nos atos regulamentares emitidos pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

10.2.3.4. Não cumprir as características do serviço estabelecido nas 
Ordens de Serviço. 

10.2.3.5. Executar transporte de pessoas não autorizadas pelo 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

10.2.3.6. Não comunicar o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA a ocorrência de 
qualquer acidente ou outras ocorrências. 

10.2.3.7. Deixar de cumprir avisos, ofícios, memorandos ou ordens 
emanadas pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. 

10.2.3.8. Deixar de fornecer documentos, informações e dados solicitados 
pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA ou fornecê-los incorretos, fora das normas ou prazos. 

10.2.3.9. Reincidência em infração prevista no GRUPO 1 e que já tenha 
sido aplicada a pena prevista no GRUPO 2. 

10.2.3.10. Reincidência em infração prevista no GRUPO 2. 
10.2.4. GRUPO 4 – Multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

INFRAÇÃO: 
10.2.4.1. Abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiros a 

bordo. 
10.2.4.2. Não apresentar veículo para vistoria (multa por veículo). 
10.2.4.3. Retardar ou impedir atuação da fiscalização. 
10.2.4.4. Permitir o embarque ou o desembarque de alunos fora dos 

locais pré-determinados. 
10.2.4.5. Reincidência em infração prevista nos GRUPOS 1 e 2 e que já 

tenha sido aplicada a pena prevista no GRUPO 3. 
10.2.4.6. Reincidência em infração prevista no GRUPO 3. 

10.2.5. GRUPO 5 – Multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) 
INFRAÇÃO: 

10.2.5.1. Executar transporte de alunos nas rotas sem a presença do 
monitor em todo seu trajeto. 
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10.2.5.2. Preposto não providenciar, de imediato, a obtenção de 
transporte para os passageiros em caso de avaria ou interrupção de viagem, através de veículo 
com características iguais ou superiores ao veículo avariado. 

10.2.5.3. Preposto deixar de prestar, sem justo motivo, socorro a usuário 
ferido em razão de acidente. 

10.2.5.4. Reincidência em infração prevista nos GRUPOS 1, 2 e 3 e que 
já tenha sido aplicada a pena prevista no GRUPO 4. 

10.2.5.5. Reincidência em infração prevista no GRUPO 4. 
10.2.6. GRUPO 6 - Multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) 

INFRAÇÃO: 
10.2.6.1. Utilizar documentos adulterados ou falsificados. 
10.2.6.2. Reincidência em infração prevista nos GRUPOS 1, 2, 3 e 4 e 

que já tenha sido aplicada a pena prevista no GRUPO 5. 
10.2.6.3. Reincidência em infração prevista no GRUPO 5. 

10.2.7. GRUPO 7 – Afastamento de pessoal e multa de R$10.000,00 (dez mil 
reais) 

INFRAÇÃO: 
10.2.7.1. Motorista dirigir o veículo de forma perigosa, comprometendo a 

segurança e o conforto dos passageiros. 
10.2.7.2. Motorista transportar produtos perigosos. 
10.2.7.3. Preposto ou motorista portar, em serviço, arma de qualquer 

espécie. 
10.2.7.4. Preposto ou motorista estar em serviço alcoolizado ou sob efeito 

de qualquer tipo de droga. 
10.2.8. GRUPO 8 – Apreensão do veículo e multa de R$10.000,00 (dez mil 

reais) por veículo 
INFRAÇÃO: 

10.2.8.1. Colocar em operação veículo que não apresente condições de 
segurança. 

10.2.8.2. Não atender a intimação do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA para 
retirar de circulação veículo em condições consideradas inadequadas. 

10.2.8.3. Colocar em circulação veículo sem registro junto à MUNICÍPIO 
DE ARAÇATUBA. 

10.3. Os valores das multas serão atualizados anualmente pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, tendo como base a data de apresentação da proposta. 

10.4. A CONTRATADA deverá comunicar o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, os fatos de 
força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos de sua verificação, e apresentar os 
documentos para a respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir da data 
de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

10.4.1. Entende-se por motivo de força maior, para efeitos de penalidades e 
sanções, o ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreição levantada, epidemias, 
avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros 
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao 
controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo diligentemente, não se consiga 
impedir sua ocorrência, excluída a greve trabalhista por ser direito do trabalhador. 

10.5. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou 
recusar os motivos alegados, dando, por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa. 

10.6. O pagamento da multa deverá ser efetivado no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias consecutivos, contados da data em que ocorrer o ilícito motivador da penalidade, sendo 
respeitado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação da aplicação da 
multa, para efeito de recurso devolutivo, e, no caso em que não ocorra o pagamento no prazo 
fixado neste item, nem recursos, ou após os recursos, sendo estes denegados, a multa será 
reajustada, com base no índice IPC-A da IBGE, na forma da legislação vigente. 
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10.6.1. Para tanto o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA emitirá guia de recolhimento 
em nome da CONTRATADA e caso o pagamento não ocorra no prazo supramencionado o valor 
devido será descontado, devidamente corrigido, da fatura seguinte. 

10.6.2. Caso os créditos, relacionados ao objeto desta licitação, em favor da 
CONTRATADA não sejam suficientes para fazer frente ao valor a ser descontado será 
executada a garantia contratual, na forma da legislação pertinente, e subsidiariamente, da 
garantia contratual, ou cobrada judicialmente. 

10.7. As sanções previstas nos incisos VI e VII do item 10.1 desta cláusula poderão 
também ser aplicadas conjuntamente com a do INCISO II, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto no §2º 
do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.8. As sanções previstas no inciso VII do item 10.1 desta cláusula são de competência 
exclusiva da autoridade superior, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de abertura de vista, conforme 
disposto no §3º do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.9. As sanções previstas nos incisos VI e VII do item 10.1 desta cláusula poderão 
também ser aplicadas à CONTRATADA que, em razão desta licitação: 

I - praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer 
tributos. 

II - praticar atos ilícitos, visando a frustrar o objetivo desta licitação. 

III - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados. 

IV - tenham sofrido as penalidades previstas nos GRUPOS 6 ao 8 acima 
descritos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CAUÇÃO/GARANTIA CONTRATUAL:  

11.1. Em ATÉ 10 (DEZ) DIAS, após a assinatura do presente Termo Contratual a 
CONTRATADA deverá apresentar a Garantia Contratual, no valor de R$..............................., 
(.....) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do ajuste, de acordo com o artigo 56 § 1º da Lei 
Federal n.º 8.666/93.  

11.2. A exigência da garantia de execução do contrato será apresentada nos moldes do 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante toda execução do contrato e 3 (três) 
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, nos 
mesmos termos, observados ainda os seguintes requisitos: 

a) a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por 
igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de contratação de serviços 
continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá corresponder a 
cinco por cento do valor total do contrato;  

b) a garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada; 

c) a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados nos itens da alínea “b”; 
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d) a garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica com correção 
monetária, em favor do contratante, que será indicada na oportunidade da assinatura do 
Contrato; 

e) a inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 
o máximo de 2% (dois por cento); 

f) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

g) o garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
contratada; 

h) a garantia será considerada extinta: 

1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas 
do contrato; e 

2. após o término da vigência do contrato, que poderá ser estendido em caso de 
ocorrência de sinistro; 

i) o contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

1. caso fortuito ou força maior; 

2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 

3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da 
Administração; ou  

4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração; 

j) não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as 
previstas na alínea “i”; e 

k) A garantia prevista no Contrato somente será liberada ante a comprovação de que a 
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso 
esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pela Administração. 

11.3. Em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá promover a 
complementação da garantia, bem como, se for o caso, de sua respectiva validade, de modo a 
que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor contratual e seu 
período de validade seja sempre o determinado nesta Cláusula. 

11.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, e não rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

11.5. A garantia Contratual deverá ser apresentada nos termos desta Cláusula e, em 
hipótese alguma, será aceita garantia “pro rata temporis”. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

12.1. Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de 
comum acordo entre as partes, o FORO da Comarca de Araçatuba, excluindo-se qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 

13.1. As despesas decorrentes do presente instrumento contratual correrão por conta 
das fontes de recurso conforme codificado para o exercício, como segue: CD n.º 3.3.90.3901 - 
FP n.º 12.361.0035-2127 da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1. As partes contratantes, de comum acordo com os termos deste Contrato e às 

normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e as condições estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 067/2017, assinam o mesmo em três vias de igual teor e para um só efeito. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 DLC, Araçatuba ......... de ................................ de 2017. 
 
 

DILADOR BORGES DAMASCENO 
- PREFEITO MUNICIPAL – 

 
SILVANA DE SOUSA E SOUZA 

 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 
 

FÁBIO LEITE E FRANCO 
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - 

 
JOSUÉ CARDOSO DE LIMA 

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA - 
 

____________________________________________________ 
- CONTRATADA - 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 
 
CONTRATADA: ___________________________________________________ 
 
CONTRATO N.º _________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59 E 75, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. 
 

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, 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, declaramos estar 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 n° 
709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 
 

Araçatuba,                 de                            de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 
 
Nome e Cargo: DILADOR BORGES DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL - 
 
E-mail institucional: ________________________________________________________ 
 
E-mail pessoal: ____________________________________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA: 
 
Nome e Cargo: ____________________________________________ - Representante Legal - 
 
E-mail institucional: ________________________________________________________ 
 
E-mail pessoal: ____________________________________________________________ 
 
Assinatura: _______________________________________________________________ 
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CADASTRO DOS SIGNATÁRIOS DO PRESENTE INSTRUMENTO 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 
 
CONTRATADA: ___________________________________________________ 
 
CONTRATO N.º _________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59 E 75, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. 

 
 
Nome DILADOR BORGES DAMASCENO  
Cargo Prefeito Municipal 
RG n.º e CPF  
Endereço Residencial (*)  
Endereço Comercial  
Telefone  
Email institucional  

 
Nome ARNALDO MORANDI 
Cargo Secretário Municipal de Administração 
RG/CPF n.º  
Endereço Residencial (*)  
Endereço Comercial  
Telefones  
Email Pessoal  
Email institucional  
 
Nome SILVANA DE SOUSA E SOUZA 
Cargo Secretário Municipal de Educação 
RG n.º  
Endereço Residencial (*)  
Endereço Comercial  
Telefone  
Email Pessoal  
Email institucional  

 
Nome FÁBIO LEITE E FRANCO 
Cargo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
RG n.º  
Endereço Residencial (*)  
Endereço Comercial  
Telefone  
Email Pessoal  
Email institucional  
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Nome JOSUÉ CARDOSO DE LIMA 
Cargo Secretário Municipal de Fazenda 
RG n.º  
Endereço Residencial (*)  
Endereço Comercial  
Telefone  
Email Pessoal  
Email institucional  

 
Nome  
Cargo  
RG n.º  
Endereço Residencial (*)  
Endereço Comercial  
Telefone  
Email Pessoal  
Email institucional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 
encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 
 
 

(Aditamento aprovado pela Resolução 06/06 – D.O.E. de 17/08/06) 
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ANEXO VIII 
 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 PREGÃO PRESENCIAL N.° 067/2017  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59 E 75, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 
CONTRATADA: ___________________________________________________ 
  
CADASTRO DOS SIGNATÁRIOS DO CONTRATO 
 

Nome: 

Cargo: 

RG n.º: 

CPF N.º: 

Endereço Residencial (*): 

Endereço Comercial: 

Telefone(*): (xx) 0000-0000 

Celular(*): (xx) 0000-0000 

E-mail Pessoal(*): 

E-mail Institucional: 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 
encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

(Aditamento aprovado pela Resolução 06/06 – D.O.E. de 17/08/06) 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO 
SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE 

 

 

 

Declaração Servidor 

 

(Nome da Empresa)______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_________________, sediada no(a) _______________________________________, 

declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados, servidores 

públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 

decisão. 

 

 

_________, ___de ___________ de ________ 

 

_________________________ 

______________ 

Assinatura e Carimbo (representante legal) 

 

 

 

 

Obs.: Preencher em papel timbrado da empresa. 

 
 
 
 


