EDITAL N. 162/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 101/2017
PROTOCOLO N.2358/2017
REQUISIÇÃO N. 30.778 30.780 30.781 30.782/2017
TIPO DE LICITAÇÃO:
Art. 45, § 1º, inc. I
Federal n. 8.666/93.
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:
Dia 22.11.2017 a partir das 09:00 horas

Lei

TIPODE LICITAÇÃO: Menor preço por quilômetro rodado, nos termos do artigo 45, §
1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.
1

DO PREÂMBULO

1.1. Tornamos público que se acha aberto por determinação da autoridade do
Município de Rio Claro nesta Prefeitura o processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial 101/2017, do tipo menor preço por quilômetro rodado, o qual será regido
pela Lei Federal 10.520/2002; Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, Lei
Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014; Lei Municipal 4.572/2013 e pelo
Decreto Municipal 7.728/2006 e ainda pela Portaria 159 do DENATRAN, aplicando
subsidiariamente os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e
as disposições de direito privado, no que couber, e processado em conformidade com as
disposições deste edital.
1.2. A Municipalidade optou por realizar a contratação com a iniciativa privada,
mediante prévia licitação, pelos seguintes motivos:
1.2.1. Não dispõe de rubrica orçamentária, nem de recursos financeiros, para os
investimentos necessários à aquisição dos veículos e de sua infraestrutura.
1.2.2. Não dispõe de pessoal com a experiência e a formação necessárias, nem
meios para contratá-los no mercado de trabalho antes de uma hipotética operação.
1.3

PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA
DATA:

HORÁRIO
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30

22 DE NOVEMBRO DE 2017
ETAPA
INÍCIO DO CREDENCIAMENTO COM ANÁLISE PRÉVIA E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES N. 1 PROPOSTA E ENVELOPES N. 2 DOCUMENTAÇÃO.
ABERTURA DOS ENVELOPES N. 1 PROPOSTA.
SUSPENSÃO DA SESSÃO PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E INCLUSÃO DOS
DADOS E INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PREGÃO.
REINÍCIO
DA
SESSÃO,
APRESENTAÇÃO
DOS
RESULTADOS
DA
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES.
ABERTURA DOS ENVELOPES N. 2
DOCUMENTAÇÃO COM ANÁLISE DA
HABILITAÇÃO DAS LICITANTES QUE TIVEREM APRESENTADO MELHOR
OFERTA.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

1.3.1
A Programação acima e seus horários poderão sofrer alterações em virtude do
desenvolvimento da Sessão. O Pregoeiro informará previamente a mudança de horários
para ciência de todos os participantes. O Pregoeiro titular poderá ser substituído por outro
pregoeiro nomeado na Portaria Municipal nº 15.305/2017.
2

DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviços de
transporte escolar no Município de Rio Claro/SP, abrangendo os estudantes da educação
básica, residentes nas zonas urbana e rural, para o período de 220 (duzentos e vinte) dias
letivos, atendendo as escolas municipais, estaduais e instituições, de acordo com o Termo
de Referência e demais anexos integrantes deste edital.
2.2. O objeto desta licitação está detalhado, especificado e quantificado no presente
edital e seus anexos os quais constituem parte indissociável deste procedimento,
para atender à Secretaria Municipal da Educação, sendo disponibilizado no site
<licitacao.rc.sp.gov.br>.
2.3. Os anexos a este edital são os seguintes:
2.3.1. Anexo I

Termo de Referência;

2.3.2. Anexo II

Modelo de termo de credenciamento;

2.3.3. Anexo III

Especificação técnica dos veículos;

2.3.4. Anexo IV

Modelo da proposta financeira;

2.3.5. Anexo V

Modelo de declarações;

2.3.6. Anexo VI
habilitação;

Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de

2.3.7. Anexo VII Modelo de declaração de microempresa e/ou empresa de pequeno
porte, conforme o caso;
2.3.10. Anexo VIII
2.3.11. Anexo IX
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Minuta do contrato;
Modelo de Atestado de Visita Técnica.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa originada por esta licitação será suportada pelas seguintes dotações
orçamentárias:
3.1.1. Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.00 (fonte 1))
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, com nota de reserva no valor de R$
3.351.089,62;

3.1.2. Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.07 (fonte
2)) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, com nota de reserva no valor de R$
5.650.000,00;
3.1.3. Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.04 (fonte 5))
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, com nota de reserva no valor de R$
75.200,00.
3.1.4. Classificação: 07.02.12.361.2001.2251.339039 (código de aplicação 220.06 (fonte 5))
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, com nota de reserva no valor de R$
5.410.000,00.
3.2. As dotações orçamentárias acima elencadas são constantes do orçamento para o
exercício econômico e financeiro de 2018, onerando as dotações correspondentes dos
exercícios futuros em caso de prorrogação contratual.
3.3. O valor global estimado desta licitação para um ano letivo, considerando 220 (duzentos
e vinte) dias é de R$ 14.486.289,62.
4

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas que
atenderem às exigências constantes deste edital e seus anexos,
4.2. A participação da licitante no presente certame, através da entrega de seus
envelopes gera a presunção de que:
4.2.1. Está ciente que deverá arcar com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de sua documentação de habilitação e proposta financeira, não
podendo exigir quaisquer reembolsos referentes aos mesmos;
4.2.2. Recebeu o edital e seus anexos, e tem pleno conhecimento de todos os
elementos técnicos, das condições gerais e particulares da licitação e da prestação
de serviços, possuindo informações suficientes para apresentação de sua proposta
financeira e para o integral cumprimento do contrato, ficando-lhe impedido de invocar
quaisquer desconhecimentos, como condição impeditiva à elaboração de sua
proposta;
4.2.3. Com a entrega dos envelopes, está a licitante totalmente sujeita aos termos
deste edital e de seus anexos, bem como concorda plenamente com todas as suas
disposições;
4.2.4. Sua proposta financeira engloba todos os insumos, tais como: fornecimento de
veículos, mão de obra necessária, serviços, taxas, impostos, encargos trabalhistas e
sociais, combustíveis e lubrificantes, consumo de outros materiais, serviços e
despesas administrativas, não sendo admitida qualquer retificação ao valor constante
de sua proposta financeira;

4.2.5. Assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e equipamentos
adquiridos e utilizados para execução dos serviços ora licitados, tanto no que se
refere ao seu pagamento, quanto à sua qualidade e produtividade;
4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas, nas seguintes
condições:
4.3.1. Se apresentarem sob a forma de consórcio;
4.3.2. Estejam cumprindo perante a esfera de governo do Município de Rio Claro a
sanção de suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a
Administração, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei Federal n. 8.666/1993, bem
como impedimento de licitar e contratar na forma do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002;
4.3.3. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e
quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei
Federal 8.666/93 e posteriores alterações;
4.3.4. Encontram-se sob processo de recuperação judicial, extrajudicial ou falidas,
ou, ainda, que estejam em processo de liquidação ou dissolução;
4.3.4.1. Na hipótese da certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada
for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento
pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudici al em vigor, nos
termos da Súmula 50 do TCESP.
4.3.5. Entre cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados
haja alguém que seja diretor ou servidor dentro do quadro funcional de servidores
públicos do Município;
4.3.6. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei 8.666/93 e posteriores
alterações;
4.4. As condições e presunções constantes do item 4.2 e seus subitens, deverão ser
declaradas pela licitante em documento próprio, a integrar a documentação para a
habilitação da mesma, conforme Anexo deste Edital.
4.5. As ME - Microempresas e EPP - Empresas de Pequeno Porte, visando ao
exercício da preferência prevista na Lei Complementar 123/06 deverão firmar
declaração neste sentido, preferencialmente nos termos do modelo estabelecido no
Anexo deste Edital, devendo apresentá-la fora dos envelopes com a proposta
financeira e os documentos de habilitação, já na fase de credenciamento.
4.5.1. A falta da declaração mencionada no item 4.5 acima, ou sua imperfeição, não
conduzirá ao afastamento da licitante, mas tão somente à inaplicabilidade dos
benefícios da Lei Complementar 123/06.
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DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública dirigida pelo
Pregoeiro a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo e conteúdo deste edital.
5.2. Antes do início da sessão, o representante da empresa deverá se apresentar ao
Pregoeiro, devidamente munido de documentos que o credencie a participar desta
licitação com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, inclusive
para interpor e desistir de oferecimento de recurso ou impugnação e assinatura das
atas.
5.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos
previstos neste edital, por sua representada.
5.4. Por credenciamento entende-se a apresentação obrigatória dos seguintes
documentos:
5.4.1. Documento oficial de identificação com foto;
5.4.2. Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da Lei, para praticar
todos os atos pertinentes ao certame, em nome da licitante ou documento no qual
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações (conforme
Anexo deste Edital), e, no caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da licitante, apresentar documento que comprove tal investidura;
5.4.2.1. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhe cida e estar
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato
social, estatuto, dentre outros);
5.4.2.2. Ficará impedido de se pronunciar o credenciado cuja procuração não atenda
às exigências acima expressas.

5.4.2.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope-proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. O prazo para entrega dos envelopes da presente licitação será às 9:00 horas do dia 22
de novembro de 2017, diretamente no Departamento Administrativo da Central Geral de
Compras, localizado no Núcleo Administrativo Municipal NAM, situado na Rua 06, 3265,
Bairro Alto do Santana, Rio Claro/SP, diretamente ao Pregoeiro.
6.2. Os envelopes, de papel opaco, deverão ser entregues fechados e indevassáveis, sobre
cujas bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante do licitante, para
convalidar a não violação de sua abertura oficial.

6.3. O licitante também deverá apresentar, ainda na fase de credenciamento, e fora
dos envelopes com a proposta financeira e documentos de habilitação, uma
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, nos termos do Anexo
deste Edital.
6.4. O credenciamento e os documentos pertinentes dentre os indicados acima,
deverão ser apresentados ao Pregoeiro, pelo portador, ficando retidos e juntados aos
autos.
7
DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
7.1. A proposta financeira e a documentação de habilitação deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes separados, fechados e indevassáveis,
contendo em sua parte externa a razão social da empresa e seu endereçamento, com
a seguinte designação: Envelope nº 01 (um) Proposta Financeira e Envelope nº 02
(dois) Documentos de Habilitação, conforme segue:
Ao
Município de Rio Claro
Departamento Administrativo da Central Geral de Compras
NAM Núcleo Administrativo Municipal
Rua 06, 3265, Alto de Santana, Bloco 13, Rio Claro SP
Pregão Presencial 101/2017 Envelope n º 01 (um) Proposta Financeira.
Razão Social da Proponente: __________________________________.
Endereço Completo: ________________________________________.
CNPJ: ______________________; Telefax (___) _________________.

Ao
Município de Rio Claro
Departamento Administrativo da Central Geral de Compras
NAM Núcleo Administrativo Municipal
Rua 06, 3265, Alto de Santana, Bloco 13, Rio Claro SP
Pregão Presencial 101/2017 Envelope nº 02 (dois) Documentos de Habilitação.
Razão Social da Proponente: __________________________________.
Endereço Completo: ________________________________________.
CNPJ: ______________________; Telefax (___) _________________.
7.2. Os envelopes fechados, tanto os que contenham a proposta financeira e os que
contiverem a documentação de habilitação deverão ser entregues diretamente no
NAM Núcleo Administrativo Municipal, Departamento Administrativo da Central Geral de
Compras, a Rua 06, 3265, Alto de Santana, Bloco 13, Rio Claro/SP, observando-se
rigorosamente a data e o horário limite constante deste edital.
7.2.1. Os envelopes que forem entregues com atraso serão devolvidos no ato de sua
apresentação mediante documento de devolução, assinado pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio e pelos representantes das empresas.

7.3. No horário indicado neste edital, na presença dos representantes das licitantes e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro e Equipe de Apoio
apresentará aos mesmos as credenciais para conhecimento e visto, seguindo o
mesmo procedimento quanto aos envelopes para verificar suas inviolabilidades.
7.4. Maiores informações poderão ser obtidas diretamente no Departamento
Administrativo da Central Geral de Compras, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às
11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, a Rua 06, 3265, Alto de Santana, Bloco 13, Rio
Claro/SP.
7.4.1. Não serão fornecidas informações desta LICITAÇÃO por telefone. As dúvidas
poderão ser esclarecidas através de consulta por escrito ou ainda via fac-símile, cujo
número é (19) 3522-1961, durante o período preliminar que antecede a abertura
deste Pregão, cuja documentação será regularmente arquivada no processo
licitatório .
7.5. Os licitantes deverão participar de visita técnica com vistas a tomar
conhecimento das especificidades da empreitada, e para tanto deverão efetuar
agendamento através de telefone (19) 3522-1967 ou por correio eletrônico de
mensagens transporte.escolas@educacao.rc.sp.gov.br, até 01 (um) dia útil antes da
data marcada para o processamento desta licitação, sendo que a mesma será
realizada até o último dia útil que antecede data de abertura dos envelopes.
7.5.1. A visita técnica será realizada por amostragem, sendo que a Secretaria
Municipal da Educação determinará a rota a ser seguida.
7.5.2. Constam em anexo no presente Edital os itinerários completos de todas as
linhas, ficando a cargo das licitantes tomar conhecimento de suas peculiaridades.
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DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01 (UM) - PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. Deverá ser obrigatoriamente incluído no envelope 01 (um) a proposta financeira,
que assim se constituirá:
8.1.1. Preencher, datar, carimbar e assinar a proposta financeira sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, pelo representante legal do licitante ou pelo
procurador com poderes para tanto.
8.2. A proposta financeira deverá conter a razão social, CNPJ, endereço completo,
telefone e e-mail da licitante, assinatura do representante legal e data.
8.2.1. Deverá preencher a planilha constante do Anexo IV
Modelo de Proposta
Financeira, onde serão indicados os gastos com os insumos relacionados à elaboração
da proposta financeira, conforme artigo 48, II da Lei n. 8.666/1993.
8.3. A não apresentação ou adoção de preços de insumos considerados inexequíveis,
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, e ainda incompatíveis com os valores de
mercado será motivo de desclassificação da proposta financeira.

8.4. O preço unitário do quilometro rodado para cada tipo de veículo, o preço médio
do quilômetro rodado, somando-se os preços de cada veículo e dividindo-se por três
e o valor global dos serviços deverá ser expresso em moeda corrente nacional
apurados à data estabelecida para a apresentação da proposta financeira, sem a
inclusão de quaisquer encargos financeiros ou previsão inflacionária, com todos os
impostos, taxas e demais encargos já inclusos.
8.5. O prazo de validade da proposta financeira não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos e consecutivos.
8.6. Não serão admitidas posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações
na apresentação das propostas financeiras, como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
8.7. Declaração escrita e expressa de que os preços apresentados contemplam todos
os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta,
incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, materiais, despesas
administrativas, seguros, fretes, lucros, dentre outros.
8.8. Declaração escrita e expressa de que os serviços ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Termo de Referência deste edital.
8.9. Declaração expressa indicando uma das modalidades de garantia para execução do
contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por
1º e 2º, do artigo 56, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.
8.10. O preço deverá ser obrigatoriamente apresentado com precisão de duas casas
decimais, expressos em algarismos e por extenso.Ocorrendo divergência entre
valores numéricos e literais, prevalecerão os redigidos por extenso.
8.11. Os valores de referência conforme pesquisa de preços realizada pela Secretaria
Municipal da Educação são os seguintes:
8.11.1. R$_9,28 (nove reais e vinte e oito centavos) por quilômetro rodado para
veículo tipo ônibus;
8.11.2. R$_7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos) por quilômetro rodado para
veículo tipo micro-ônibus;
8.11.3. R$_5,66 (cinco reais e sessenta e seis centavos) por quilômetro rodado para
veículo tipo van;
8.11.4. Preço médio do quilômetro rodado R$_7,47 (sete reais e quarenta e sete
centavos).
8.12. A apresentação da proposta financeira implica na aceitação, pela licitante, do
prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos e consecutivos
contados da data marcada para a abertura do Envelope 01 (um) proposta financeira.

8.12.1. Decorrido esse prazo sem a conclusão do procedimento licitatório com a
assinatura do contrato pelo vencedor do certame, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.
8.13. Serão desclassificadas as propostas financeiras nas seguintes condições:
8.13.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação
aplicável;
8.13.2. Que forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
8.13.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições
estabelecidas neste edital;
8.13.4. Que apresentarem preços excessivos, ou seja, superiores aos valores
máximos aceitáveis, ou manifestamente inexequíveis, de acordo com o artigo 48, II,
da Lei Federal 8.666/93 e demais regras constantes deste edital e seus anexos;
9 - DO CONTEUDO DO ENVELOPE 02 (DOIS) - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Para fins de habilitação na presente licitação, as empresas proponentes deverão
apresentar os documentos abaixo relacionados que poderão ser em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da
imprensa oficial (Diário Oficial), ficando consignado que, conforme estabelece o
artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, poderá ser autenticado por servidor da
administração, mediante verificação quanto a sua autenticidade, antes da sessão
pública e no setor competente, desde que acompanhado de seu original.
9.1.1. Em se tratando de documentos emitidos via internet os mesmos serão aceitos
sem autenticação, ficando a cargo da Equipe de Apoio verificar quanto à
autenticidade e veracidade dos mesmos.
9.1.2. Todos os documentos e certidões deverão estar dentro de sua validade, sendo
que nos documentos que não constar expressamente validade, somente serão
aceitos se expedidos no prazo máximo até 90 (noventa) dias corridos anteriores à
data fixada para o recebimento dos envelopes com proposta financeira e documento
de habilitação.
9.2. Os documentos da licitante deverão atender plenamente às exigências da Lei
Federal 8.666/93 e demais normas legais.
9.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
9.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
mesma, e se for a filial todos os documentos deverão estar em seu nome, exceto
aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos em
nome da matriz.

9.5. Os documentos apresentados deverão ser numerados e acomodados em um s ó
volume, não podendo conter folhas soltas, e estar em plena validade na data limite de
sua apresentação.
9.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a
inabilitação da licitante.
9.7. O Envelope 02 (dois) com os Documentos de Habilitação deverá conter os
documentos a seguir relacionados:
9.7.1. A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá
ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:
9.7.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;
9.7.1.2.Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados;
9.7.1.3. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato
constitutivo e alterações subsequentes deverão vir acompanhados de documentos de
eleição de seus administradores, em exercício;
9.7.1.4. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa): Inscrição do
ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
9.7.1.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente.
9.7.1.6. Os documentos de habilitação jurídica se tiverem sido apresentados para o
credenciamento deste Pregão, não precisarão constar do Envelope 02 (dois) Documentos
de Habilitação.
9.7.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.7.2.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento
com que pretende formalizar a negociação, matriz (sede) ou a filial (domicílio);
9.7.2.2. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova
de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), quando
houver recolhimento centralizado desses tributos;
9.7.2.3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
9.7.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério
da
Fazenda
ou
Comprovante
de
Inscrição
e
de
Situação
Cadastral
(www.receita.fazenda.gov.br);

9.7.2.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado;
9.7.2.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou
outra prova equivalente, na forma da Lei (Código Tributário Nacional):
9.7.2.3.3.1. A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela
apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais ou pela
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União,
inclusive Seguridade Social, expedidas pela Secretaria da Receita Federal ou emitidas via
Internet (não há necessidade de apresentação de Certidão expedida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional), ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via
Internet (www.receita.fazenda.gov.br);
9.7.2.3.3.2. A regularidade com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada através da
apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários (ICM/ICMS), na forma
da Lei, com prazo de validade em vigor (www.dividaativa.pge.sp.gov.br), caso a empresa
licitante esteja localizada no Estado de São Paulo;
9.7.2.3.3.3. A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por
Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo Município em que a licitante estiver
situada;
9.7.2.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal ou através de sistema eletrônico (www.caixa.gov.br), ficando
sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet;
9.7.2.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com validade em vigor, nos
moldes do que estabelece a Lei Federal 12.440/2011, de 07 de julho de 2011
(www.tst.jus.br);
9.7.2.4. As provas de regularidade deverão ser feitas por certidão negativa ou positiva com
efeitos de negativa. Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão em que conste
a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu
montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.
9.8. Da Regularidade Fiscal das ME - Microempresas e EPP - Empresas de Pequeno
Porte:
9.8.1. As ME - Microempresas e as EPP - Empresas de Pequeno Porte, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, nos termos do artigo 43 da Lei
Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
9.8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a licitante
for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da

administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
9.8.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.8.2,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções
previstas neste edital.
9.8.4. Ocorrendo a hipótese contida no subitem 9.8.2, será procedida a convocação
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação
dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
9.9. Qualificação econômico-financeira:
9.9.1.
Certidão
negativa
de
falência
e
concordata
ou
recuperação
judicial/extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica
licitante, com prazo de validade de 90 (noventa) dias, salvo se o respectivo
documento contiver prazo diverso;
9.9.1.1. As empresas em recuperação judicial deverão juntar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor. Ainda, deverão apresentar declaração de que estão
cientes de que no momento da assinatura do contrato deverão apresentar cópia do
ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica,
o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração,
relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador.
9.9.1.2. As empresas em recuperação extrajudicial deverão juntar declaração de que
no momento da assinatura do contrato deverão apresentar comprovação documental
de que estão cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
9.9.1.3. Demonstração de que dispõe de Patrimônio Líquido, mínimo, no importe de
R$ 1.448.628,96 (um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil seiscentos e vinte e oito
reais e noventa e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado do contrato para 01 (um) ano letivo, comprovado através de Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultado do último exercício, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei e da Norma Técnica de Contabilidade competente, os
quais deverão ser cópia extraída do Livro Diário, devidamente autenticado pela Junta
Comercial do Estado ou outra na forma equivalente,conforme previsão contida no §
3º, do artigo 31, da Lei Federal 8.666/93, 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 prevista para a apr esentação da
proposta.
9.9.1.3.1. No caso de pessoas jurídicas enquadradas no SPED CONTÁBIL (Sistema
Público de Escrituração Digital Contábil), estas poderão apresentar as
demonstrações digitais e a comprovação da entrega dos arquivos magnéticos perante
a Receita Federal, dispensada, neste caso, a apresentação do comprovante de

registro, perante a Junta Comercial, dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Diário.
9.9.1.4. Balanço das Sociedades Anônimas ou por ações, deverá ser acompanhado
das devid
9.9.1.5. As empresas deverão preencher e entregar os Quadros 01 e 02 a seguir,
para calcular os índices econômicos:
Quadro 01
Item
A
B
C
D
E
F
G

Grupo de Contas
ATIVO;
Ativo Circulante;
Realizável a Longo Prazo;
PASSIVO;
Passivo Circulante;
Exigível a Longo Prazo;
Patrimônio Líquido;

Valor em R$

Quadro 2
Índice
ILC Índice de Liquidez Corrente;
ILG Índice de Liquidez Geral;
GE Grau de Endividamento;

Índice Calculado

9.9.1.6. A boa situação financeira da licitante deverá ser comprovada, com base nos
dados do Balanço Patrimonial apresentados e transcritos no Quadros 01, devendo
fazer apurar os índices econômico-financeiros exigidos, cuja avaliação se fará a partir
das seguintes fórmulas:
Índice de Liquidez Corrente: ILC = AC / PC
Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Grau de Endividamento: GE = (PT PL) / AT <
Onde:
ILG = Índice de Liquidez Geral;
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
ILC = Índice de Liquidez Corrente;
GE = Grau de Endividamento;
PT = Passivo Total;
PL = Patrimônio Líquido;

AT = Ativo Total;
9.9.1.7. Será considerada portadora de boa saúde financeira a licitante que obtiver:
9.9.1.7.1. Índice de Liquidez Corrente, no mínimo, de 1,0;
9.9.1.7.2. Índice de Liquidez Geral, no mínimo de 1,0;
9.9.1.7.3. Grau de Endividamento admissível, em razão de financiamentos a longo
prazo, que não poderá exceder à 0,5.
9.9.1.8. A demonstração dos índices deverá ser assinada por contador habilitado e
pelo representante legal da licitante, devidamente identificados, sendo que os índices
devem ser calculados com duas casas decimais, arredondando-se as frações para o
centésimo mais próximo, superior ou inferior.
9.10. Qualificação Técnica:
9.10.1. A licitante deverá comprovar desempenho de atividade pertinente e
compatível em características e quantidades com o objeto licitado, o qual deverá ser
demonstrado através da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando, de forma inequívoca,
ter a mesma prestados os serviços com, no mínimo, os seguintes quantitativos:
9.10.1.1. Prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros com operação
de mínima de 38 (trinta e oito) veículos tipo ônibus, 18 (dezoito) veículos tipo microônibus e 14 (quatorze) veículos tipo van.
9.10.1.2. O quantitativo mínimo estabelecido no item 9.10.1.1. consiste em 60% da
frota prevista para a operação do serviço em tela, conforme descrição constante no
Termo de Referência em anexo.
9.10.2. No caso de serviço público, o atestado deverá ser fornecido pelo Poder
Público a quem a licitante preste ou tenha prestado serviços.
9.10.3. No caso de serviço particular de fretamento contínuo, o atestado poderá ser
fornecido pela pessoa jurídica, pública ou privada, a quem os serviços estejam sendo
ou tenham sido prestados.
9.10.4. O atestado deverá ser firmado por pessoa que efetivamente responda
civilmente pelo declarante, como seu diretor, sócio-gerente ou, no caso do Poder
Público, pelo responsável legal pelos serviços, devendo o signatário estar claramente
identificado (nome e função).
9.10.5. As licitantes deverão apresentar o atestado de visita técn ica expedido pela
Secretaria Municipal da Educação, junto em sua documentação de habilitação,
comprovando sua realização.
9.10.6. Além do atestado de visita técnica, deverá juntar a declaração (conforme
modelo em Anexo neste Edital) qual afirma que tomou o conhecimento integral de

todas as condições para a prestação dos serviços e assim de que conhece todas as
informações necessárias para fins de realizar sua proposta financeira, não podendo
invocar qualquer desconhecimento a este título.
9.11. Além das declarações previstas e exigidas no presente edital, as licitantes
deverão apresentar no Envelope 02 (dois) as seguintes declarações, que deverão
estar devidamente datadas e assinadas pelo representante legal, sob as penalidades
legais cabíveis, que:
9.11.1. Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da
obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências posteriores;
9.11.2. Disponibilizará, para o início da prestação dos serviços, as instalações de
garagem e sede operacional localizada no Município de Rio Claro, bem como os
veículos de apoio e demais equipamentos e máquinas necessárias a operação dos
serviços;
9.11.3. Disponibilizará, para o início da prestação dos serviços, o pessoal operativo
necessário, estando ciente de que os motoristas a serem empregados nos serviços
de transportes de alunos, ora licitado, desde o início da prestação dos serviços e
durante todo o período contratual, serão profissionalmente habilitados com CNH
Carteira Nacional de Habilitação categoria
567/89 de 05/07/1989 do DETRAN, sendo ainda, obrigatoriamente, diplomados com o
certificados de condutores de veículos de transporte escolar, atendendo exigências
do Decreto Lei Federal 5692 e da Resolução 798 do Conselho Nacional de Transito;
9.11.4. Tem pleno conhecimento do Código de Transito Brasileiro e legislação de
transporte de escolares, das Resoluções do DENATRAN e CONTRAN, e das demais
legislações municipais atinentes ao serviço, dispositivos legais es tes que serão
fielmente cumpridos sob as penas da Lei;
9.11.5. Irá apresentar à Prefeitura, na data da assinatura do contrato e como
condição para sua assinatura, os seguintes documentos, referentes aos veículos que
serão utilizados na prestação dos serviços e de seus condutores:
9.11.5.1. Certificado de propriedade dos veículos em nome da licitante, ou no caso de
leasing, com arrendamento a esta;
9.11.5.2. Certificado de registro e vistoria semestral dos veículos, determinadas pelo
DETRAN/SP;
9.11.5.3. Certificado de registro de licença dos veículos;
9.11.5.4. Apólice do seguro obrigatório
DPVAT (dos veículos empregados nos
serviços), de acordo com o que estabelece a lei, e ainda apólice de seguro de
responsabilidade civil;
9.11.5.5. Relação nominal dos motoristas que serão empregados para a prestação
dos serviços, com cópias reprográficas das CNH e dos Certificados de Condutor de
Veículo Escolar - expedido pelo DETRAN;

9.11.5.6. Se compromete à prestação dos serviços pelo período da contratação, e de
acordo com o Termo de Referência;
9.11.5.7. Se submeterá em todo o decurso da prestação dos serviços, à fiscalização
a ser exercida pela contratante;
9.11.5.8. Se responsabiliza por todo e qualquer dano ocorrido durante a prestação
dos serviços, ocasionados por culpa ou dolo dos seus prepostos ou seus veículos,
tanto face aos usuários, terceiros ou até mesmo perante a contratante, isentado esta
de qualquer responsabilidade;
9.11.5.9. Durante toda a vigência do contrato, manterá a frota vinculada aos serviços
com idade média máxima de até 10 (dez) anos, sendo que a idade máxima por
veículo não ultrapassará a 12 (doze) anos.
9.12. O conteúdo dos atestados, certidões e declarações, bem como de toda
documentação apresentada pela licitante, estará sujeito à confirmação da sua
veracidade e autenticidade pela Equipe de Apoio, que poderá a seu critério realizar
diligências para a confirmação dos dados e conteúdos contidos em sua proposta
financeira e documentos de habilitação, de acordo com o § 3º, do artigo 43, da Lei
Federal 8.666/93 e posteriores alterações.
10 - DA ABERTUTA DOS ENVELOPES 01 (UM) - PROPOSTA FINANCEIRA - E
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
10.1. Os envelopes com as propostas financeiras das empresas que apresentaram a
Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação,serão abertos no dia e
hora designados neste edital, na presença do Pregoeiro, Equipe de Apoio e
representantes das empresas licitantes presentes.
10.2. As propostas financeiras serão rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
pelos credenciados presentes.
10.3. A análise das propostas financeiras visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
10.4. Serão desclassificadas as propostas que:
10.4.1. Não atenderem às determinações deste edital, no todo ou em parte;
10.4.2. Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, bem como
proposta alternativa;
10.4.3. Consignarem prazo de validade da proposta inferior a 60 (sessenta) dias
corridos e consecutivos.
10.5. As propostas financeiras classificadas serão selecionadas para a etapa de
lances, com a observância dos seguintes critérios:

10.5.1. A proposta financeira de menor valor e demais com preços 10% (dez por
cento) superiores àquela.
10.5.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no subitem
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o limite de 03 (três).
10.5.3. Para efeito de seleção será considerado menor preço global da proposta.
10.5.4. O pregoeiro comunicará aos presentes, na sessão pública da licitação, na
primeira oportunidade, quais são as ME - Microempresas e EPP - Empresas de
Pequeno Porte que poderão se valer dos benefícios da Lei Complementar 123/06.
11 - DOS LANCES VERBAIS
11.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro divulgará em alta voz o preço
médio do quilômetro rodado de cada licitante, e convidará individualmente os
representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir da
proposta classificada de menor preço, de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
11.2. O intervalo mínimo de valor para cada lance será de 0,5% (meio por cento);
11.3. A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada,
implicará na exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o
valor da proposta escrita para efeito de classificação final.
11.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
11.5. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas inclusive
aquelas que não participaram da etapa de lances verbais.
11.6. A recusa em ofertar lances verbais importará tão somente na ordem de
classificação da proposta escrita.
11.7. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor valor, decidindo motivadamente a respeito.
12

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

12.1. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas por empresas
não enquadradas como ME Microempresa ou EPP Empresa de Pequeno Porte, e não
se realizem lances verbais, o desempate obedecerá aos critérios estabelecidos pelo § 2° do
artigo 3° da Lei n. 8.666/1993. Permanecendo o empate se fará sorteio, em ato público, na
própria sessão do Pregão.

13

DO VENCEDOR

13.1. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento às condições
habilitatórias do licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais,
assegurado o direto de atualizar seus dados no ato, mediante documenta ção
apresentada na própria sessão.
13.2. Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão
reordenadas e o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira
classificada, se for o caso.
13.3. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, considerando-se o critério de
menor lance, o processo será remetido à autoridade superior para deliberação quanto
à reabertura do certame ou aplicação da norma contida no § 3º, artigo 48, da Lei
Federal 8.666/93.
13.4. Após a finalização da classificação das propostas e verificação do conteúdo da
habilitação a licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação de sua proposta na forma dos Anexos deste Edital, com os valores
devidamente corrigidos de acordo com o lance vencedor da licitação.
13.4.1. A não apresentação no prazo determinado ocasionará a desclassificação da
proposta vencedora, devendo ser convocada a segunda colocada na ordem de
classificação geral para a continuidade do certame.
14

DA IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

14.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que venha a
apontar, fora do prazo legal definido na Lei Federal 8.666/93, as falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
impugnação.
14.2. Somente serão aceitas as impugnações previstas nas Leis Federais 8.666/93 e
10.520/02 as quais deverão ser protocolizadas junto ao Departamento Administrat ivo
da Central Geral de Compras, à Rua 06, 3265, Bloco 13, Rio Claro/SP, de segunda a
sexta-feira, no horário das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas.
14.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado,
será designada nova data para a realização deste certame.
14.3. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, cabendo à Autoridade Competente decidir a impugnação
apresentada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acolhida a impugnação do ato
convocatório será designada nova data para a realização do certame. (§§ 1º e 2º do
artigo 12 do Decreto Municipal nº 7728 de 29 de agosto de 2006e suas alterações).

14.3.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante a Administração a
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o
recebimento das propostas.
14.4. A entrega da proposta financeira sem que tenha sido tempestivamente
impugnado este edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das
condições nele estabelecidas.
15

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar
imediatamente e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então prazo de 03 (três)
dias para a apresentação de razões, ficando os demais Licitantes intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no
termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame à Licitante
vencedora e o encaminhamento do processo para a homologação.
15.4. Decididos os recursos e constatada a irregularidade dos atos praticados o
processo será encaminhado à autoridade superior para homologação do
procedimento.
15.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.6. Somente serão aceitos os recursos previstos nas Leis Federais 8.666/93 e
10.520/02, os quais deverão ser protocolizados junto ao Departamento Administrativo
da Central Geral de Compras no endereço e horários, constante do It em 14.2 deste
Edital, e devidamente encaminhados ao Secretário da Educação e ao Pregoeiro.
15.7. O Pregoeiro franqueará aos interessados, desde a data do início do prazo para
interposição de recursos até o termino, vista o processo de licitação, na Sala de
Licitações, no endereço e horários constante do Item 14.2 deste Edital.
15.8. A adjudicação será feita por menor preço por quilômetro rodado.
16

DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

16.1. Somente para o caso de empresa em situação de recuperação j udicial:
16.1.1. Apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da
licitante vencedora, ou se o administrador for Pessoa Jurídica, o nome do profissional
responsável pela condução do processo e, ainda declaração recente, último relatór io
ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante está
cumprindo o plano de recuperação judicial.

16.2. Somente para o caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial:
16.2.1. Apresentação de comprovação documental de que está cumprindo com as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
16.3. A todas as empresas:
16.3.1. Responder pelos danos materiais ao patrimônio do Município ou de terceiros,
eventualmente causados por negligência, imprudência ou imperícias de seus
empregados, devendo repor, nas mesmas condições, o objeto danificado.
16.3.2. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do
contrato.
16.3.3. Manter os veículos em perfeito estado de conservação e funcionamento
principalmente no que se refere às normas de segurança.
16.3.4. Em caso de avaria ou dano dos veículos durante o percurso, a empresa
contratada deverá providenciar imediatamente outro para substituição às suas
expensas.
16.3.5. Os ônibus não poderão permanecer estacionados nas vias, praças ou
qualquer outro espaço público, durante os intervalos entre as viagens, devendo os
mesmos serem recolhidos à garagem da empresa prestadora dos serviços, ou em
áreas por ela contratadas para este fim, devendo a empresa comprovar esta condição
quando solicitado durante o curso da contratação.
16.3.6. No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora se obriga à entrega de
toda a documentação prevista neste edital, sob pena de não o fazendo, decair do
direito de contratar com o Município, sujeitando-se ainda às penas cabíveis.
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DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

17.1. A contratação será feita conforme minuta anexa, que fica fazendo parte
integrante como Anexo deste Edital.
17.2. O prazo para a assinatura do contrato será de 10 (dez) dias úteis, após a
convocação do interessado. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pela parte, durante seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
17.2.1. Após a assinatura do contrato, será fornecida à licitante as ordens de serviços
com fixação dos prazos para início de execução.
17.2.2. O prazo para início da operação não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis
da data da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, uma única vez,
mediante requerimento da empresa contratada devidamente justificado.

17.3. Firmado o contrato, o mesmo terá vigência pelo período de 12 (doze) meses
corridos e consecutivos, a contar da emissão da ordem de serviço, podendo ser
renovado, até o limite de 60 (sessenta) meses, por tratar -se de serviço de natureza
continuada, permitido pela Lei Federal 8.666/93, em seu artigo 57, inciso II.
17.4. O reajuste anual obedecerá à variação acumulada do INPC
de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE.

Índice Nacional

17.5. A empresa contratada se obriga em aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões necessárias, a critério da contratante, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sem prejuízo do
direito ao reequilíbrio dos preços nas hipóteses cabíveis.
17.6. Em caso de rescisão do contrato, será aplicado o disposto nos artigos 58, inciso
II, e 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.
18 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
18.1. A licitante vencedora deverá, por ocasião da assinatura do contrato, prestar
garantia de execução contratual correspondente a de 5% (cinco por cento) do valor
global anual da prestação dos serviços contratados, nos termos do artigo 56, § 1º,
incisos I, II e III da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, apresentando no ato da
assinatura os documentos comprobatórios das garantias prestadas;
18.2. Fica a empresa contratada ciente de que a garantia prestada na ocasião da
contratação, somente será liberada após a conclusão do contrato, através de seu
regular e integral cumprimento dos objetos contratuais.
18.3. A empresa contratada deverá estar ciente de que no caso de acréscimo dos
serviços, deverá complementar o valor da garantia na mesma percentagem, com o
recolhimento da diferença nas mesmas condições daquela inicialmente prestada.
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DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. A contratante deverá efetuar o pagamento da seguinte forma:
19.1.1. A empresa contratada deverá realizar a medição dos serviços prestados no
último dia útil de cada mês.
19.1.2. A medição extraída no último dia útil de cada mês deverá ser paga até o dia
25° (vigésimo quinto) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a
emissão das Notas Fiscais Eletrônicas, acompanhadas da comprovação dos serviços
efetivamente realizados à contratante.
19.1.3. Os pagamentos poderão ser realizados desde que os serviços sejam
aprovados pela Secretaria da Educação, sendo fornecidos na forma prevista neste
instrumento, bem como tenham atendido às normas e especificações técnicas
aplicáveis.

19.2. Até o último dia do mês subsequente, a licitante deverá apresentar à
contratante as guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados vinculados à
prestação dos serviços contratados, relativos ao mês imediatamente anterior.
19.2.1. Se, na ocasião da emissão da Nota Fiscal Eletrônica não houver
disponibilidade de tais documentos, mediante justificativa da empresa contratada, os
mesmos poderão ser juntados posteriormente.
19.2.2. Em hipótese alguma a contratante manterá os pagamentos previstos sem que
a empresa contratada cumpra as disposições acima, com a juntada da documentação
exigida ou da justificativa apresentada no prazo previsto.
19.3. Sendo constatadas falhas ou irregularidades nos serviços prestados, os
pagamentos serão suspensos até o cumprimento da obrigação assumida, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital.
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DOS REAJUSTES DE PREÇOS

20.1. Os preços propostos deverão ser fixos, e não poderão sofrer qualquer tipo de
reajuste ou majoração, salvo nas hipóteses previstas em Lei e neste Edital, no caso
com a utilização da variação do INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor do
IBGE, desde que haja transcorrido 01 (um) ano após a celebração do contrato.
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DAS SANÇÕES

21.1. A CONTRATADA ficará também sujeita às seguintes penalidades:
21.1.1. O atraso na execução dos serviços poderá sujeitar à CONTRATADA à multa de
mora, garantida a defesa prévia ao interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na
seguinte forma:
21.1.1.1. Caso ocorra atraso até 15 (quinze) minutos no horário estipulado para o início
dos trabalhos diários, em local determinado, multa de 10% (dez por cento) por ocorrência
calculada sobre o valor diário da remuneração diária da linha em que ocorrer o atraso;
21.1.1.2. Caso ocorra atraso superior a 30 (trinta) minutos no horário estipulado para o
início dos trabalhos diários, multa de 20% (vinte por cento) por ocorrência, calculada
sobre o valor o valor diário da remuneração diária da linha em que ocorrer o atraso;
21.1.1.3. Caso ocorra atraso superior a 60 (sessenta) minutos, além das multas devidas,
a CONTRATADA deverá providenciar outro veículo ou motorista, sob pena de rescisão
contratual e aplicação das demais penalidades;
21.1.1.4. Caso ocorra ausência da execução dos serviços, será descontado o dia
acrescido de multa de 10% (dez por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor do dia
não atendido, podendo, ainda, ser rescindido o presente contrato.

21.1.2. As multas acima descritas não impedem que a CONTRATANTE aplique outras
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93.
21.1.3. A inexecução total ou parcial do ajuste poderá acarretar as seguintes
penalidades:
21.1.3.1. Pela inexecução total:
21.1.3.1.1. Advertência;
21.1.3.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato;
21.1.3.1.3. Impedimento de licitar e contratar na esfera de governo do Município de Rio
Claro pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na forma do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002;
21.1.3.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja
promovida a realização perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos
resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção no subitem anterior.
21.1.4. Pela inexecução parcial:
21.1.4.1. Advertência;
21.1.4.2. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
21.1.4.3. Impedimento de licitar e contratar na esfera de governo do Município de Rio
Claro pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na forma do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002;
21.1.4.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja provida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
depois de decorridos o prazo da sanção com base no subitem anterior.
21.1.5. Os prazos para a defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de
autuação para fins de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar com o
Município de Rio Claro, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de idoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
21.1.6. As penalidades previstas neste contrato são autônomas e suas aplicações
cumulativas serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2° e 3° da Lei Federal 8.666/93.
21.1.7. O valor das multas aplicadas será devidamente atualizado financeiramente
utilizando-se o índice legal, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhimento ao cofre da CONTRATANTE, dentro de 03 (três) dias úteis da
data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.
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DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

22.1. Os direitos básicos da contratante são todos aqueles autorizados por Lei e
previstos no contrato, destacando especialmente os referentes à regulamentação,
planejamento, fiscalização e aplicação de multas.
22.2. Os direitos básicos da empresa contratada são todos aqueles previstos em Lei
e no contrato.
22.3. Sem prejuízo das demais obrigações previstas em Lei, neste edital, e no
contrato, às quais devem ser cumpridas integralmente, consistem em obrigações
gerais da empresa contratada:
22.3.1. Cumprir fielmente as disposições aplicáveis da legislação municipal, bem
como dos demais diplomas legais e regulamentares que venham a ser instituídos
durante a vigência do contrato;
22.3.2. Acatar as políticas e diretrizes estabelecidas pela contratante, sempre
mediante previsão legal;
22.3.3. A empresa contratada se obriga a manter, durante todo prazo de vigência da
prestação de serviços, veículos em número compatível com o grau de qualidade
exigível para a prestação do serviço, responsabilizando-se pelas adaptações
necessárias à composição da frota como referido nas condições específicas deste
edital e seus anexos, bem como pela sua manutenção, incluindo componentes,
acessórios, garagem, pátio de estacionamento, oficinas, segurança e tudo o mais
indispensável ao bom desempenho da operação;
22.3.4. A empresa contratada deverá obedecer rigorosamente aos horários que forem
determinados para o transporte dos alunos;
22.3.5. A empresa contratada deverá manter motorista devidamente cônscio de sua
responsabilidade, tratando os alunos com a melhor urbanidade exigida;
22.3.6. A empresa contratada deverá manter monitor em todos os veículos
empregados no transporte escolar, devidamente cônscio de sua responsabilidade,
tratando os alunos com a melhor urbanidade exigida;
22.3.7. A empresa deverá manter os veículos em serviço sempre limpos e em perfeito
estado de conservação e funcionamento;
22.3.8. A empresa deverá instalar em cada veiculo um sistema de monitoramento
eletrônico via satélite ou via web de forma a controlar os trajetos e as quilometragens,
franqueando um modulo de consulta do software à contratante.
22.3.9. A empresa contratada obriga-se a manter 5% (cinco por cento) de sua frota
como reserva para eventual substituição, em casos de emergência;

22.3.10. A empresa contratada será civilmente responsável por todo e qualquer
acidente e danos aos usuários estudantes, terceiros e empregados seus, na
execução dos serviços contratados, inclusive pagamento das indenizações devidas;
22.3.11. A empresa contratada não poderá substituir motoristas, sem prévia
verificação e aprovação, pela contratante, dos documentos e informações acerca do
mesmo;
22.3.12. A contratante reserva-se o direito de acrescer linhas e trajetos, ou suprimir linhas e
trajetos, após comunicação escrita à empresa contratada, de forma a tornar o transporte
mais confortável, eficaz ou menos custoso, atendendo ao princípio constitucional da
economicidade, observado o limite previsto no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº
8.666/1993;
22.3.13. No caso de não mais haver escolares para serem transportados em determinada
linha, seja por que motivo for, a linha será suprimida do contrato, sendo que a retirada será
do veículo de maior custo para a contratante.
22.3.14. A responsabilidade pela sinalização de alerta e segurança dos veículos para
transporte de alunos (faixa padrão), é da empresa contratada.
22.3.15. A empresa contratada deverá manter veículo de reserva para que os serviços de
transporte de alunos não sofram solução de continuidade numa eventual pane do veículo
titular.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

23.1. Esta licitação deverá ser anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento
ou julgamento e poderá ser revogada, caso haja interesse público, devidamente
justificado
23.2. A participação na licitação implica ao licitante, desde a apresentação da
proposta, na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital, bem como a
sujeição às condições nele previstas, nos termos da Lei, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas neste edital, e nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.
23.3. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar ou ter sido
providenciada no ato da sessão pública, pelas licitantes, salvo nos casos previstos na
Lei Complementar 123/06 ou em casos de diligência, onde poderão ser
acrescentados documentos para a comprovação dos já existentes.
23.4. O protocolo intempestivo dos envelopes acarretará o não acolhimento pelo
Pregoeiro, sendo que os envelopes deverão ser retirados, dentro de 05 (cinco) dias
úteis, mediante recibo.
23.5. Decorrido esse prazo, se não retirados, os envelopes serão inutilizados.

23.6. Além das disposições expressas neste edital, as propostas sujeitam-se à
legislação vigente.
23.7. O edital poderá ser consultado ou baixado em <licitacao.rioclaro.sp.gov.br>
24

DO LOCAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES

24.1. A qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o ato convocatório do pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, cabendo à Autoridade Competente decidir a impugnação
apresentada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acolhida a impugnação do ato
convocatório será designada nova data para a realização do certame (§§ 1º e 2º do
artigo 12 do Decreto Municipal nº 7728 de 29 de agosto de 2006 e suas alterações).
24.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, é competente o foro da Comarca de Rio Claro, Estado de São
Paulo.
24.3. Para conhecimento público expede-se o presente edital que é afixado no lugar
de costume no quadro de avisos do Departamento Administrativo da Central Geral de
Compras, publicando-se na Imprensa Oficial Municipal e Estadual, em jornal de
grande circulação no Estado, um respectivo resumo.
Rio Claro/SP, 31 de outubro de 2017.

ADRIANO MOREIRA
Secretário Municipal da Educação

FRANCISCO CARLOS CASTANHO
Pregoeiro

