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EDITAL N.º 01/2020 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 

 
1 - PREÂMBULO 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE a qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho 
de 2002, o Decreto Municipal n.º 1092/2010, suplementarmente, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, além 
das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes n.º 1 - “PROPOSTA” e n.º 2 - 
“HABILITAÇÃO” serão recebidos na sede da Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP até às 10h00min do 
dia 15 de janeiro de 2020. A sessão pública se dará a seguir, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Paranapanema, situada na Rua Capitão Pinto de Melo, n.º 485 - Centro, no mesmo dia às 10h15min 
nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 
 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
II – ROTAS E MAPAS; 
III - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 
V - MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
VI - MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);  
VII - TERMO DE VISITA DAS LINHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS; 
VIII - MINUTA DE CONTRATO;  
IX - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP; 
XI - PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA; 
XII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por Sistema de 
Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra comunicações Móveis)/ 
GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das escolas pública no município de 
Paranapanema, conforme condições, especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
3 - DO PREÇO 
3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 7.157.832,46 (sete milhões cento e cinquenta e sete 
mil, oitocentos e trinta e dois reais, quarenta e seis centavos), com base nos parâmetros dispostos no 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
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3.2 - Os valores indicados acima correspondem à média dos preços praticados no mercado e foram 
apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que 
poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os 
fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
 
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 - As despesas decorrentes da presente licitação neste exercício correrão por conta da seguinte unidade 
orçamentária junto ao orçamento programa vigente do município: 
 

 Unidade Orçamentária: Secretaria de Educação 
 

Unidade Executora 
Categoria Econômica 
Elemento de Despesa 

Fonte Cód. Aplicação 

Transporte Escolar 

3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.39.00 

 

1 
2 
5 

Transporte Escolar 
Transferências e Convênios Estaduais-vinc. 
Transferências e Convênios Federais-vinc.  
 

 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de habilitação. 
 
5.2 - Será vedada a participação: 
5.2.1 – De empresas que não atenderem as exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 
5.2.2 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Paranapanema, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei n.º 8.666/93 e do artigo 7º 
da Lei n.º 10.520/2002 
5.2.3 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 8.666/93; 
5.2.4 - De quem estiver sob processo de falência; 
5.2.5 - Sob a forma de consórcio; 
5.2.6 - Estrangeiras que não tenham autorização de funcionamento no País; 
5.2.7 - De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 
8.666/1993; 
 
5.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante. 
 
5.4 - DA VISITA TÉCNICA DAS LINHAS  
5.4.1 - A visita técnica monitorada é facultativa, e será realizada conforme roteiro detalhado destas definido 
no Anexo II deste edital. 
5.4.2 - A Visita Técnica deverá ser previamente agendada com antecedência mínima de um dia (útil) da data 
prevista para recebimento e abertura dos envelopes, através do telefone (14) 3713 - 1585, na Secretaria 
Municipal de Educação, a qual designará um servidor que acompanhará as licitantes nas Visitas Técnicas; 
5.4.3 - Para a realização da Visita Técnica, o responsável pela empresa licitante deverá se apresentar 
munido de documento de identidade e carta autorizativa da empresa para que ele a represente nesta visita. 
A não apresentação destes documentos impossibilitará a emissão do Atestado de Visita Técnica. 
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5.4.4 - A não apresentação do TERMO DE VISTORIA, NÃO implica na inabilitação do licitante, haja vista 
que a mesma não é obrigatória, contudo a empresa que não realizar a visita não poderá alegar 
posteriormente desconhecimento das condições dos locais onde os serviços serão executados, como forme 
de justificar possíveis inexecuções ou retardamentos. 
5.4.5. Excetuando-se as datas da vistoria monitorada, as empresas poderão realizar a visita nas linhas em 
qualquer dia e horário. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
6.1 - Todos os licitantes poderão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de 
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se 
exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 
6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo VI, acompanhado de cópia do 
documento de identidade do signatário para confrontação da assinatura, nos termos do art. 3º, da Lei 
13.726/2018, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto (com ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação), no caso de Sociedade Anônima e dos documentos de eleição de seus 
administradores; 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de instituição financeira licitante, 
cópia do respectivo estatuto ou contrato social (com ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação), 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 
administradores. 
 
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no 
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4 - A 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 ofertas, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar 
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, a oferta apresentada na proposta escrita, que há de 
ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração da maior oferta. 
 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo 
pertinente à presente licitação. 
 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  
 
6.7 - No ato do credenciamento, deverá ser apresentada, conforme o caso, a seguinte declaração, condição 
essencial para participação no certame licitatório: 
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6.7.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato 
impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO IV do presente Edital. A referida 
declaração deverá estar fora dos envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação). 
6.7.2 - Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo constante do 
ANEXO X do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos benefícios contemplados na Lei 
Complementar n.º 123/2006, no tocante ao direito de preferência e critério de desempate. Referida 
declaração, TAMBÉM, deverá estar fora dos envelopes nºs1 e 2. 
 
6.8 - Em seguida, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço/oferta e os 
documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que 
deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 
ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 
7 - ENVELOPE N.º 01 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1 - O ANEXO III - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato 
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 
 
7.2 - Deverão estar consignados na proposta: 
a) dados cadastrais da licitante; 
b) indicação do número do Pregão Presencial; 
c) assinatura do representante legal; 
d) indicação obrigatória do preço unitário por km, preço por dia, preço total por linha e valor global da 
proposta, considerando todas as linhas que pretende disputar, de acordo com modelo de proposta fornecido 
pela Prefeitura; 
d) Indicação do número do CNPJ da empresa e da Inscrição Estadual, através da oposição dos respectivos 
carimbos; 
e) Indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura; 
f) Informações do número da Conta Corrente, Banco e Agência na qual a Prefeitura Municipal de 
Paranapanema deverá efetuar os pagamentos via crédito Conta Corrente. 
f) declaração de que, se vencedora, arcará com todas as despesas de combustível, motorista, monitor, 
lubrificantes, seguros e manutenção do(s) veículo(s) ofertado(s), bem como será responsável por seu(s) 
abastecimento(s), colocação de veículo de apoio para socorro, estacionamento, guarda e vigilância do(s) 
veículo(s), pagamento de impostos, cumprimento de obrigações e/ou penalidades administrativas, 
responsabilizando-se pela forma de condução do veículo, bem como pela contratação de condutor e monitor 
e pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, e pelas ocorrências nos âmbitos civil, criminal, 
administrativo e tributário, bem como se comprometerá com a manutenção periódica de Seguro Veicular 
contra colisão e terceiros abrangendo danos materiais e pessoais, inclusive para os ocupantes dos veículos 
e também Apólice de Seguro de responsabilidade Civil, por veículo ou evento, para ospassageiros. 
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7.3. - A proposta de preços deverá vir acompanhada de Planilha de Composição dos custos unitários 
de cada uma das linhas que compõe o lote para o qual o licitante pretende concorrer, considerando 
os valores fixos (corresponde aos gastos fixos mensais do veículo disponibilizado e do motorista 
para a condução do veículo) e variáveis (corresponde aos gastos que variam em função da distância 
percorrida (km rodado) pelo veículo no mês) desta prestação de serviços, observando a legislação de 
regência e os termos do edital do pregão e seus anexos. 
7.3.1 – Os custos fixos da planilha deverão compreender o valor dos custos do pessoal empregado na 
operação (salários, benefícios e encargos) embasado em instrumento coletivo de trabalho (convenção ou 
acordo coletivo) que deverá obrigatoriamente ser juntado com a proposta, sob pena de desclassificação, e 
que deverá ser obrigatoriamente firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Paranapanema e Região, cuja base territorial abrange o Município de PARANAPANEMA, na forma prevista 
no art. 8º, II da Constituição Federal, tendo em vista que a Prefeitura tem responsabilidade subsidiaria 
trabalhista na forma preconizada na Súmula 331, “d” do Tribunal Superior do Trabalho: “V - Os entes 
integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições 
do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento 
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.”. O aludido instrumento 
coletivo de trabalho poderá ser substituído por declaração de valor dos salários e benefícios ou outro 
documento firmado pelo citado Sindicado Obreiro demonstrando que os valores apontados na planilha 
respeitam as normas coletivas de trabalho. A Administração não pode admitir que os empregados utilizados 
na prestação de serviços não tenham seus direitos trabalhistas observados, sob pena de ser criar passivo 
indevido à mesma. 
 
7.4 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar todos os custos diretos e indiretos, inclusive 
os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
7.5 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 
proposta. 
 
7.6 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação. 
 
7.7 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço, aqueles indicados no item 3.1, desclassificando-se 
as propostas cujos preços sejam manifestamente inexequíveis (art. 48, inciso II e parágrafos da Lei Federal 
n.º 8.666/93). 
 
7.8 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pela Contratante e aprovado pelo Contratante. 
 
7.9 - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de 
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do 
incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de 
forma não retroativa. 
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7.10 - Ocorrendo a hipótese de prorrogação contratual, os valores contratados poderão ser reajustados, 
consoante dispõe o art. 40, XI c.c. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93; utilizando-se como índice o “IPC-FIPE - 
transportes”, ou qualquer outro que venha a substituí-lo à época do ajuste. 
 
7.11 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital 
e dos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, do Decreto Municipal n.º 1092/2010 e da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, no que couber, e 
demais normas suplementares aplicáveis. 
 
8 - ENVELOPE N.º 02 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros. 
 
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante. 
 
8.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condições 
de participação. 
 
8.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificadas em primeiro lugar será verificada. 
 
8.5 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menores preços, inclusive as 
microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação 
os seguintes documentos: 
 
8.5.1 -HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei n.º 8.666/93): 
a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade empresária ou simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; e 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de Diretoria em 
exercício; 
 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
8.5.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 8.5.1 não precisarão constar do 
Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
8.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei n.º 8.666/93): 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
c1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 
c2) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual em relação aos Tributos Estaduais inscritos em 
dívida ativa, expedida pela Procuradoria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
c3) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos 
mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 
 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de 
validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452 de 1º de maio de 1943 (Acessar o link 
www.tst.jus.br/certidao); 
e1) A prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de Licitações no 
momento de apresentação dos documentos de habilitação. 
 
8.5.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei n.º 8.666/93): 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de capacidade técnica 
operacional, expedido(s) necessariamente em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprovem quantitativos mínimos de 50% (cinquenta por cento) da quilometragem total 
prevista para 12 (doze) meses no(s) lote(s) de interesse, nos termos do disposto na Súmula n.º 24 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  
 
a1) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:  
a) Especificação do total de quilômetros (km) rodados;  
b) Período de execução dos serviços (prazo contratual, datas de início e término);  
 
a2) Admitir-se-á a somatória dos atestados, tantos quantos forem necessários, para comprovação da 
qualificação técnica operacional. 
 
a3) Declaração firmada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, que, se vencedora do 
certame, tem condições de apresentar, no prazo consignado no edital, os documentos exigidos para fins de 
assinatura do contrato. 
 
b) DECLARAÇÃO firmada pela licitante que, caso vencedora do certame, terá condições de apresentar os 
veículos, condutores, monitores e seguro com cobertura de danos nos termos exigidos no Anexo I – 
Memorial Descritivo. 
 
 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidao
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8.5.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei n.º 8.666/93): 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de 
emissão anterior à data da entrega das propostas de até 90 (noventa) dias (anteriores a licitação); 
 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica;  
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.  
 
c) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de Recuperação 
Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de apresentar os demais 
documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  
 
d) Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados Contábeis do último exercício, acompanhado do 
Termo de Abertura e Encerramento, devidamente registrado no órgão competente na forma da Lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes de balanços 
provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses  da  
data  de apresentação  da  proposta,  em  original  ou  cópia  autenticada.   
e) Demonstrativo da capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício 
social, cuja verificação e avaliação se fará pelo balanço regulamente extraído do último exercício exigível. A 
boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 
e.1) Para efeito de avaliação da capacidade econômico-financeira, fica estabelecida a fórmula, parâmetro e 
pontuação abaixo, referentes ao último exercício, que deverá ser apresentada devidamente assinada pelo 
Representante legal da empresa em planilha similar a aqui apontada. Somente serão habilitados os licitantes 
que apresentar:  
 
 Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior a 1 (um)         
   
 ILC = AC 
                 PC 
 
 onde: 
 ILC = Índice de Liquidez Corrente 
 AC = Ativo Circulante 
 PC = Passivo Circulante 
 
 Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior a 1 (um), sendo: 
   
 ILG = AC + RLP 
            PC + ELP 
 
 onde:   
 ILG = Índice de Liquidez Geral 
 AC = Ativo Circulante 
 RLP = Realizável à Longo Prazo 
 PC = Passivo Circulante 
 ELP = Exigível à Longo Prazo 
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 Índice de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 0,50 (cinquenta centésimos), sendo: 
  
 EG = PC + ELP 
               AT 
 
 onde:  
 EG = Índice de Endividamento Geral 
 PC = Passivo Circulante 
 ELP = Exigível à Longo Prazo 
 AT = Ativo Total 
 
8.5.5. TERMO DE VISITA TÉCNICA DAS LINHAS - Fornecido pela Prefeitura Municipal de Paranapanema, 
conforme modelo “TERMO DE VISITA” constante no Anexo VII deste Edital, devidamente assinado por quem 
de direito da empresa licitante e pelo responsável do setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARANAPANEMA ou Termo de Dispensa (Item 5.5 do edital). 
 
8.5.6 - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII da Constituição Federal, nos 
moldes do Anexo V, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 
 
8.5.7 - Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos impeditivos à 
participação em licitação, nos moldes do Anexo IX. 
 
8.5.8 - Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e extrajudicial devem 
apresentar as declarações nos termos que seguem:  
I) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do 
contrato deverá 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, de que a 
LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
II) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 
assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
8.5.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal 
e/ou trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123, art. 43, caput). 
8.5.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, 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 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 (LC n.º 123, art. 43, § 1º). 
8.5.9.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.9.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 
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Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02 ou revogar a licitação (LC n.º 
123, art. 43, § 2º). 
 
8.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
8.6.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial ou mesmo cópia simples, desde 
que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe 
de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, 
separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 
8.6.1.1 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 
constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar de sua expedição. 
 
8.6.2 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal 
ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
8.6.3 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com o 
número do CNPJ e endereço respectivo. 
 
8.6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
8.6.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma 
que não possam ser entendidos. 
 
8.6.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.6.7 - Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro Contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta 
nos itens 8.5.1 a 8.5.4; 
 
8.6.8 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a 
INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e/ou trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.5.5.1 e seguintes 
deste edital. 
 
8.6.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos 
órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico, 
devendo para todos os fins, constar às chaves de autenticação para que se possa verificar a autenticidade 
dos mesmos. 
 
8.6.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de 
todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a 
esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 
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9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
9.1 - No horário e local indicado 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 6. 
 
9.2 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das 
interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO, que deverão vir 
acompanhadas de respectiva planilha de custos que a determinou e que tem o objetivo de demonstrar 
claramente a viabilidade do contrato como um todo. 
9.2.1 – Os fundamentos da constituição da proposta deverão ser apoiados por demonstrativos de custos 
setoriais. 
 
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
 
9.2 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das 
interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO. 
 
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de 
Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro a 
declaração nos moldes do ANEXO IV. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes 
n.º 1 (PROPOSTA DE PREÇO) e seus conteúdos serão analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no 
que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
 
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por 
simples manifestação de vontade de seu representante. 
 
9.6 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços. 
 
9.7 - Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências 
até então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente 
desclassificadas e fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória. 
 
9.8 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes 
dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o 
preço superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das 
propostas classificadas na forma do item 9.7. 
 
9.8.1 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 
anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentarem as 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 
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9.9 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de ofertas maiores aos 
já existentes. 
 
9.10 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido 
anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi 
ofertado primeiro.  
 
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 
constantes deste edital. 
 
9.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das 
propostas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, consignando-a em ata. 
 
9.13 - Se houver empate, será assegurado o exercício de direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte (LC n.º 123/06, art. 44, “caput”), nos seguintes termos: 
9.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas Microempresas ou 
Empresa de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço 
apresentado (LC n.º 123/06, art. 44, § 2º); 
9.13.2 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do lote, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n.º 123/06, art. 45, inc. I); 
9.13.3 - Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, a contar da convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão (LC n.º 
123/06, art. 45, § 3º); 
9.13.4 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “9.13.1”, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova oferta 
(LC n.º 123/06, art. 45, inc. III). 
9.14.5 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito 
de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no 
limite disposto no subitem 9.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC n.º 123/06, 
art. 45, inc. II). 
9.14.6 - O exercício de 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. 
 
9.15 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de 
preço inferior, será declarada a melhor proposta aquela que originalmente vencedora da fase de lances (LC 
n.º 123/06, art. 45, §1º).  
 
9.16 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros 
de preços definidos pela Administração. 
 
9.17 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja 
obtido preço melhor.  
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9.18- Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.19 – Serão Corrigidos ainda, automaticamente pelo pregoeiro, quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. 
 
9.20 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo a documentação de habilitação do licitante que ofertou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no presente edital. 
 
9.21 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 
 
9.22 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em 
segundo lugar e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos licitantes classificados, 
sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados. 
 
9.23 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, 
será declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da 
intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 
 
9.24 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o objeto 
da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame. 
 
9.25 - As licitantes classificadas em primeiro lugar deverão, num prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentar 
nova planilha contendo os valores readequados ao valor total apresentado pelo lance vencedor. O 
percentual da redução deverá ser equitativamente distribuído entre os preços originalmente propostos, 
relativos a todos os valores unitários dos serviços ofertados. 
9.25.1 – Quando da apresentação da proposta readequada, a empresa deverá apresentar Planilha de 
Composição de Custos dos valores unitários de cada uma das linhas que compõe o lote para o qual se 
sagrou vencedora. 
 
9.26 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão 
ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, 
manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior 
deliberação. Os envelopes dos licitantes classificados, não declarados vencedores do certame, 
permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 
 
9.27 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados 
todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, 
demais membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
 
9.28 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
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10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
Pregão. 
 
10.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, dirigidas ao subscritor deste 
Edital. 
10.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova 
data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na 
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e motivadamente 
na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-
se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a partir da declaração do vencedor 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. 
10.4.1 - 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. 
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
10.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 8:00 às 16:00 horas, sob pena de 
configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.  
 
11 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração do Contrato, cuja 
minuta integra este Edital como Anexo VIII. 
11.1.1 - Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito do(s) 
adjudicatário(s) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita 
Federal), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
11.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será 
notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não 
se realizar. 
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11.1.2 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 11.1.1 ou se recusar a assinar o Contrato, serão convocados, pela 
ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com vistas à celebração da 
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante. 
11.1.3 - O adjudicatário deverá assinar o Contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da 
convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena 
de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
11.2 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos serviços 
contratados. 
 
11.3 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, com 
as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato 
convocatório. 
 
11.4 - O PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato, objeto desta licitação, será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57, inc. II da Lei n.º 
8.666/93. 
 
11.5 - O foro do contrato será o da Comarca de Paranapanema/SP. 
 
11.6 - Como condição para a assinatura do contrato, o adjudicatário deverá protocolizar na Secretaria 
Municipal de Educação, num prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da adjudicação do objeto, sob pena de 
perder o direito a contratação e a aplicação das sanções cabíveis, os documentos elencados abaixo: 
 
11.6.1 - Documentos dos condutores e monitores dos veículos: 
a) Relação com o nome e qualificação de todos os condutores e monitores dos veículos que executarão o 
contrato; 
b) Cópia autenticada dos registros das carteiras profissionais, ou contratos de prestação de serviço ou 
instrumentos similares de contratação que vincule os condutores e monitores a empresa licitante vencedora 
do certame; 
c) No caso dos condutores, deverá ser apresentado ainda: 
c1) Prova de idade superior a vinte e um anos de todos os condutores; 
c2) Prova de habilitação na categoria “D” ou “E” de todos os condutores; 
c3) Prova da aprovação em curso especializado de cada condutor, nos termos da normatização determinada 
pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 
c4) Prova de cada condutor não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 
infrações médias durante os doze últimos meses; 
c5) Certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, conforme exigência prevista no artigo 329, do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) de cada condutor. 
d) no caso dos monitores deverá ser apresentado ainda: 
d1) Prova de idade superior a dezoito anos de todos os monitores; 
d2) Certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores, renovável a cada cinco anos. 
e) Acordo coletivo valido com sindicato dos trabalhadores da categoria; 
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11.6.2 - Documentos dos veículos: 
a) Relação com a descrição pormenorizada de todos os veículos que serão utilizados na execução dos 
serviços, com indicação da marca, ano de fabricação, capacidade de passageiros e demais informações 
pertinentes, inclusive comprovante de que possui reserva técnica de veículos; 
b) Prova de Registro de Propriedade ou documento equivalente que comprove a posse legal dos veículos 
em nome da empresa licitante;  
b1) Estando o veículo cadastrado no DETRAN sob a titularidade de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 
distinta da proponente, o documento exigido no item anterior, deverá acompanhar o instrumento 
comprovante à contratação do veículo pela empresa adjudicatária, firmado com o respectivo proprietário, 
com firma reconhecida, autorizando o uso desse mesmo veículo, durante o ano letivo exclusivamente no 
transporte escolar, além de cópia do documento do veículo. 
c) "Autorização para Transporte de Escolares" para cada veículo a ser utilizado, emitido pela autoridade 
competente, nos termos da Portaria DETRAN n.º 1.130 de 01/08/2014 em plena vigência; 
d) Cópia das apólices de seguros dos respectivos veículos (relacionados na alínea “a”) com cobertura de 
danos pessoais para todos os passageiros transportados. 
e) Seguro contra acidentes contendo cobertura de danos em favor de terceiros e dos passageiros 
transportados, cobrindo, no mínimo: 
e.1) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por passageiros com cobertura para morte, por invalidez; 
e.2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) contra danos materiais a terceiros; 
e.3) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) contra danos corporais a terceiros 
f) Em caso de parcelamento do seguro a empresa contratada deverá apresentar juntamente com a Notal 
Fiscal o pagamento da parcela correspondente ao mês vencido. 
 
11.7 - Para fins de assinatura do contrato, deve a adjudicatária apresentar Garantia contratual o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 56 da Lei de Licitações. 
 
12 - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
12.1 - Na hipótese de o serviço apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 
 
12.2 - Constatadas irregularidades na forma de execução do objeto contratual, a Prefeitura poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua retificação ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) se disser respeito à diferença de rotas fixadas ou de quantidades de veículos disponibilizados para a 
execução dos serviços, determinar sua substituição e/ou adequação ou rescindir a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de substituição e/ou adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 
c) aplicação das penalidades do item 14 do edital. 
 
12.3 - A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
12.4 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o Contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93). 
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13 - DO PAGAMENTO 
13.1 - Os pagamentos devidos à licitante vencedora serão efetuados em até 20 (vinte) dias, contados da 
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de Compras e Licitações, de acordo 
com as especificações do edital desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 
8.666/93. 
13.1.1 - Para cálculo dos pagamentos serão considerados os quilômetros efetivamente rodados no mês. 
 
13.2 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
13.3 - Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de 
Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere 
o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na 
forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 
2012, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de 
Paranapanema efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
 
13.4 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços. 
 
13.5 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou 
cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Paranapanema. 
 
13.6 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
13.7 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida 
sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 
 
13.8 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota Fiscal para 
pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 
13.8.1 - Tendo em vista que a Prefeitura tem responsabilidade subsidiaria trabalhista, para a liberação do 
pagamento, a contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação da folha de pagamento do mês 
anterior, bem como comprovar a manutenção de todas as condições de habilitação, incluídas a regularidade 
fiscal com o FGTS, e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com fundamento 55, inciso XIII, e artigo 67 
c/c artigo 71 da Lei nº 8.666/93. 
  
13.9 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de 
novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
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13.10 - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 
centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 
pagamento.  
  
14 - DAS SANÇÕES 
14.1 - Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da 
proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o 
procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado. 
 
14.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) a aplicação de impedimento de licitar e contratar com a Municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.  
 
14.3 - Pelo descumprimento do Contrato, o Contratado sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, 
que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Paranapanema. 
 
14.4 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 
87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem 
prejuízo para a execução dos serviços; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
14.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. 
 
14.6 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada 
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em 
face da Contratante. 
 
14.7 - O atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei 
n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida 
na seguinte proporção: 
a) atraso de até 03 (três) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 03 (três) dias, até o limite de 15 (quinze) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao 
dia. 
 
14.8 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
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14.9 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de impedimento de licitar e 
contratar com a Municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei 
Federal n.º 10.520/02. 
 
14.10 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
 
14.11 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da intimação do interessado.  
 
14.12 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de 
sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
14.13 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.8.1 deste edital, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) 
do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de licitar e contratar 
com a Municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 
10.520/02. 
 
15 - DAS INFORMAÇÕES 
15.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de 
Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, de segunda a sexta-feira, das 
09h00min às 16h00min, até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a abertura do certame. As 
respostas serão encaminhadas a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão parte integrante do 
processo administrativo. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão solicitá-las 
gratuitamente através do e-mail danila.compras@paranapanema.sp.gov.br, no horário de expediente, até o 
último dia útil que anteceda a data de abertura da Licitação. 
 
16.2 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento 
impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 
 
16.3 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas 
as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a 
instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 
 
16.4 - A Prefeitura Municipal de Paranapanema poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo 
ou em parte a presente licitação. 

Paranapanema, 02 de janeiro de 2020. 
 
 

José Maria Alves 
Prefeito Municipal de Paranapanema 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

MEMORIAL DESCRITIVO – TRANSPORTE ESCOLAR 
 
1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte escolar, monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM 
(Sistema Global pra comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das 
escolas pública no município de Paranapanema. 
 
1.1. Prestação de Serviços Contínuos de Transporte Escolar, para alunos da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e Médio da Rede Pública, Municipal e Estadual, do Município de Paranapanema. 
 

1.1.1. Execução das rotas previamente estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Paranapanema, inclusive 
horários e quantidades de rotas/viagens programadas. 

 
1.1.2. Transporte de alunos, devendo os mesmos serem transportados sentados, em todos os dias letivos e 

de atividades escolares, incluindo feriado e dias de festividades de acordo com o calendário escolar 
das redes públicas de ensino do município. Eventuais alterações de calendário individual de alguma 
escola, que enseje a diminuição de quilometragem rodada, deverão ser contabilizadas a menor, desde 
que devidamente comunicada com antecedência; 

 
1.1.3. Toda frota de veículos deverá estar devidamente equipada com equipamento eletrônico que permitam 
rastreamento/monitoramento via GPS e/ou via GSM/GPRS, em tempo real; 

 
1.1.4. Veículos especificamente identificados com “Transporte Escolar” e devidamente acessível para o 

transporte de pessoas com necessidades especiais de locomoção, caso seja necessário. 
 

1.1.5. A empresa vencedora deverá atender às exigências legais para transporte escolar. 
 

1.2 A critério da Prefeitura, a quantidade de serviços poderá ser acrescida ou suprimida nos termos do 
parágrafo 1º do artigo 65º da Lei 8.666/93, consoante ao aumento de alunos matriculados ou diminuição 
devido a transferências e/ou desistências, desde que haja necessidades de alteração das Rotas constantes 
no ANEXO. 
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1.3 Considerações Importantes 

 
A CONTRATANTE enviará, caso haja alterações, com antecedência mínima de 24 (vinte quatro) horas, as 
Rotas/Viagens com os itinerários completos com o início e fim de cada Rota, bem como as quilometragens 
máximas de cada Rota. 

 
IMPORTANTE: O pagamento mensal será realizado considerando os quilômetros percorridos dentro de cada 
Rota (considerando início e fim de cada Rota).  
 
Os pagamentos serão autorizados pela CONTRATANTE com base nos relatórios do Sistema de 
Posicionamento Global (GPS). Este relatório deverá ser mensalmente anexado na Nota Fiscal e os do 
Relatório do Sistema de GPS. Qualquer diferença entre os quilômetros apontados na Nota Fiscal e o 
registrado no relatório será pago o menor. 
 
1.4 Características gerais dos veículos contratados 
 
ONIBUS 44 PASSAGEIROS 
ONIBUS 25 PASSAGEIROS 
MICRO ONIBUS 20 PASSAGEIROS 
KOMBI/VAN 
 
Observação: A capacidade mínima de lugares, estipulada por veículo, mencionada acima, inclui alunos e 
monitores, sendo que o assento do motorista não está incluso no número de lugares solicitado. 
 
Por se tratar de preço por quilometragem rodada/capacidade do veículo, não haverá aumento do preço 
caso sejam incluídos alunos nos percursos que já se encontram estabelecidos, desde que haja 
disponibilidade nos veículos em utilização. 
 
1.5. Resumo Geral dos dias letivos estimados para os meses de 2020: 
 

ANO MÊS 
ESTIMATIVA DE 
DIAS LETIVOS* 

2020 JANEIRO XX 

2020 FEVEREIRO 17 

2020 MARÇO 22 

2020 ABRIL 16 

2020 MAIO 20 

2020 JUNHO 20 

2020 JULHO 11 

2020 AGOSTO 21 

2020 SETEMBRO 22 
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2020 OUTUBRO 16 

2020 NOVEMBRO 19 

2020 DEZEMBRO 16 

Total de dias letivos estimados 200 dias letivos 

 
Observação: Somente a linha do transporte escolar do projeto será realizada normalmente no período de 
recesso e férias, nos meses de janeiro (21 dias) e julho (23 dias) para os alunos que frequentam.  
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A Administração Pública Municipal de Paranapanema tem como objetivo garantir aos alunos da Rede 
Pública de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, o acesso público e gratuito à Educação e a 
permanência em Unidades Escolares, com condições de conforto e segurança, de acordo com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 
Lei Federal nº 8.069/1990.    
 
2.2. Considerando que há vagas em Unidades Escolares na região jurisdicionada a esta Secretaria Municipal 
de Educação e que dentre o universo de alunos atendidos existem famílias residentes em áreas distantes 
das unidades escolares, torna-se imprescindível a prestação de serviços de transporte escolar para o efetivo 
atendimento destes alunos na Rede Pública de Ensino, proporcionando-lhes o pleno exercício da cidadania.  
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS      
3.1. Do Local, Quilometragem e Frequência 
3.1.1 Os serviços deverão ser desenvolvidos de forma segura e confortável, nos horários e itinerários 
definidos pela Secretaria de Educação, conforme discriminado nos anexos: 
Anexo I – Relação das Unidades Escolares: Municipais e Estaduais; 
Anexo II – Horário de entrada e saída das Escolas/ Relação de rotas/viagens/quilometragem e Estimativa da 
quilometragem (KM) diária por tipo de veículo 
 
3.1.2 Considerando a diversidade de escolas relacionadas, se necessário, a contratada deverá entrar em 
contato com a Secretaria Municipal de Educação para adequação dos trajetos aos horários de entrada e 
saída das mesmas. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 Os serviços serão executados em conformidade com este termo, correndo por conta da Contratada as 
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução 
do objeto, quando houver. 
 
4.1.1 A prestação de serviço de transporte escolar, nos locais e horários fixados pela Contratante, envolve 
veículo adequado, em perfeito estado de funcionamento, conservação e higiene e mão de obra capacitada 
para sua perfeita execução. 
 
4.1.2 A Contratada somente poderá iniciar os serviços, quando autorizados por escrito pelo Contratante. 
 
4.1.3 O horário de apresentação do veículo no local de partida deverá anteceder, no mínimo, 15 (quinze) 
minutos ao horário estabelecido para a partida. 
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4.1.4 O horário de chegada à unidade escolar deverá ser de no mínimo 15 (quinze) minutos antes do horário 
definido para o início das aulas, em cada turno diário; assim como para horário de partida deverá ser 
mantido um período de espera pelos alunos, no final de cada turno de aulas, de pelo menos 15 (quinze) 
minutos. 
 
4.1.5 Os itinerários e os horários pré-determinados poderão ser alterados de comum acordo com o 
Contratante e sempre que forem necessários, em decorrência de obras e/ou impedimentos temporários e/ou 
mudanças no sentido de tráfego e/ou inclusão de alunos. 
 
4.1.6 Caso seja inaugurado itinerário diferente daqueles estipulados, desde que esteja inserto na jurisdição 
desta Secretaria de Educação, o preço do quilômetro diário do veículo deverá permanecer inalterado, 
alterando apenas seu quantitativo, se for o caso. (Quantitativo do quilômetro – KM – diário a ser pago por 
medição conforme contrato).  
 
4.1.7 A prestação dos serviços dar-se-á de forma a acompanhar a jornada escolar, conforme os dias letivos. 
Quando necessária e desde que previamente solicitada em até 48 (quarenta oitos) horas, será prestada 
também nos casos de reposição de aulas, reforço/recuperação escolar, nos meses de férias ou de recesso 
escolar, ou na ocorrência de atividades extracurriculares, não havendo acréscimo do preço contratado, que 
será pago no valor do quilômetro (KM) rodado, tal qual fixado no contrato. 
 
4.1.8 O transporte escolar tem que ser garantido aos alunos durante a vigência do contrato, adequando-se 
às alterações que possam ocorrer no calendário escolar por motivo imprevisto ou de força maior.  
 
4.2. Dos Veículos 
4.2.1 Os veículos colocados à disposição dos serviços contratados durante a vigência da prestação dos 
serviços deverão ter o máximo 10 (dez) anos de uso/utilização, contados do ano de fabricação. 
4.2.1.1. Havendo prorrogação do contrato, os veículos apresentados no início da execução com 10 (dez) 
anos de uso/utilização deverão ser substituídos, mantendo assim toda a frota com a idade máxima exigida 
no item anterior.  
 
4.2.2 Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas 
vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal no. 9.503 de 23.09.97, Capítulo XIII e Portaria 
DETRAN – 1.310 de 01 de agosto de 2014 ou outra que venha substituí-la exigindo-se, para tanto: 
I - registro como veículo de passageiros, classificado na categoria aluguel; 
II - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura, à meia altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, padrão Helvética Bold, em 
preto, com altura de 20 a 30 centímetros, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor 
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
III - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (cronotacógrafo), devidamente 
verificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO; 
IV - lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de 
luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; 
V - cintos de segurança em número igual à lotação; 
VI - extintor de incêndio com carga de pó químico seco ou de gás carbônico, com capacidade de acordo com 
o veículo, fixado na parte dianteira do compartimento destinado a passageiros; 
VII - limitadores de abertura dos vidros corrediços, de no máximo dez centímetros; 
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VIII - dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros em caso de acidente; 
IX - todos os demais equipamentos obrigatórios e requisitos de segurança para veículos de transporte de 
passageiros comuns aos veículos da mesma espécie, previstos no CTB e Resoluções do CONTRAN. 
X - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo DETRAN-SP, conforme Portaria nº 
11.310/2014 ou outra que venha substituí-la. 
 
4.2.3 A Autorização para Transporte de Escolares emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição 
da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade 
estabelecida pelo fabricante (artigos 136 e 137 da Lei Federal nº 9.503, de 02/09/1997). 
 
4.2.4O veículo destinado ao transporte de escolares deverá ser submetido à inspeção semestral para 
verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança e demais requisitos previstos na Portaria Detran. 
SP nº 1.310, de 01 de agosto de 2014, que dispõe sobre as normas do transporte coletivo de escolares,  
I - nos meses de fevereiro e agosto, as com finais 1 e 2; 
II - nos meses de março e setembro, as com finais 3 e 4; 
III - nos meses de abril e outubro, as com finais 5 e 6; 
IV - nos meses de maio e novembro, as com finais 7 e 8; 
V - nos meses de junho e dezembro, as com finais 9 e 0. 
 
4.3. Dos Condutores e Monitores 
4.3.1 O condutor deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis 
de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN. 
4.3.2O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, 
conforme o Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo XIII e Portaria DETRAN – 1.310/2014: 
I - idade superior a vinte e um anos; 
II - habilitação na categoria “D” ou "E"; 
III - aprovação em curso especializado, nos termos da normatização determinada pelo Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN; 
IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante 
os doze últimos meses; 
V - apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, 
estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, conforme exigência prevista no artigo 329, do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
VI – deverão tratar os alunos com urbanidade e respeito, sem prejuízo ao cumprimento dos demais deveres 
previsto na legislação de trânsito. 
 
4.3.3 Dos Monitores 
Em conformidade com as orientações dadas Na Cartilha de regulação do Transporte Escolar, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação, o monitor é responsável 
pelo embarque e desembarque dos alunos, pelo controle do comportamento e do uso de segurança pelos 
estudantes durante o trajeto. 
Também competirá a (o) Monitor(a): 
I- Vedar a utilização dos veículos destinados ao transporte escolar por outras categorias de usuários;  
II- Orientar os alunos sobre a importância do cumprimento dos horários, ouvir reclamações e fazer com 

as mesmas cheguem à direção da CONTRATADA com seu parecer sobre a procedência ou não da 
queixa, para que sejam adotadas as providências;  



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                                       Divisão de Licitações e Contratos 

Página 25 de 78 

 

III- Prestar esclarecimento sempre que solicitado, informar a direção da CONTRATADA e da escola sobre 
qualquer ocorrência envolvendo aluno usuário do respectivo veículo; 

IV- Manter livro de bordo permanentemente atualizado onde serão anotadas eventuais ocorrências 
durante as viagens. 

V- Auxiliar o acesso dos estudantes ao veículo, principalmente aqueles com menor idade e portadores de 
alguma dificuldade motora ou intelectual. 

VI- Deverão tratar os alunos com urbanidade e respeito, sem prejuízo ao cumprimento dos demais 
deveres previstos na legislação de trânsito. 

 
São requisitos essenciais serem atendidos pelos monitores:   
O monitor do transporte escolar, conforme Resolução SE nº 28, de 12/05/2011, deverá: 
I - ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
II - apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, 
estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 (cinco) anos; 
III - apresentar-se devidamente identificado com crachá e colete contendo o dístico MONITOR. 
Uma vez decidida à licitação, a CONTRATADA vencedora do certame, se obriga a comprovar, no prazo 
máximo de 03 (três) meses, a realização dos seguintes cursos de seus monitores: 
I– Curso de capacitação para monitoria em transporte escolar, ministrado por qualquer entidade pública, ou 
privada, especializada no setor; 
II- Curso de primeiros socorros. 
 
4.3.4 O monitor será obrigatório para os itinerários em que haja alunos com idade inferior a 12 (doze) anos, 
conforme Resolução SE nº 27, de 09/05/2011. 
 
4.3.4.1 A inclusão ou exclusão de alunos poderá implicar na necessidade ou desnecessidade de monitor; 
não acarretando, porém, alteração no preço contratado. 
 
4.3.5 O condutor e o monitor deverão assumir, diariamente o veículo, devidamente uniformizados e com 
aparência pessoal adequada e estarem capacitados para: 
I - Comparecer, imediatamente, sempre que convocados, ao local designado pelo Contratante, para exame e 
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados à prestação dos serviços; 
II - Portar rádio de comunicação ou telefone celular; 
III - Contatar regularmente o Gestor/Fiscal do Contratante, mantendo-o informado de todos os detalhes da 
prestação dos serviços, bem como, de quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final da prestação dos serviços; 
IV - Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo Contratante, com atendimento sempre 
cortês e de forma a garantir a boa e regular prestação dos serviços; 
V - O condutor do veículo destinado ao transporte de escolares deverá portar o registro atualizado de cada 
escolar transportado contendo nome, data de nascimento e telefone. 
 
4.3.6 O uniforme deverá estar de acordo com o padrão da Contratada; caso não houver um padrão definido, 
este deverá conter calça social cor azul marinho, camisa social branca, sapato tipo mocassim preto e blusa 
de lã acrílica na cor azul marinho. 
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4.4. Da Manutenção 
4.4.1 Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de funilaria, pintura, 
troca de pneus (podendo ser remoldados/recapados ou recauchutados somente os pneus traseiros), 
lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas; 
a) manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas características originais para que 
sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir com o atendimento dos programas 
de qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de gases, conforme legislação vigente. A 
constatação de inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição imediata desse veículo, sob pena 
de sanções ou rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades constantes da legislação que rege a 
matéria, normas brasileiras aplicáveis e manuais de proprietários e serviços de veículo; 
b) implementar soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de emissão de gases poluentes 
na atmosfera; 
c) manter os veículos automotores de modo a coibir a deterioração e a adulteração do sistema de 
escapamento que possam resultar em níveis de emissão sonora superiores aos dos padrões aceitáveis nos 
termos da legislação regente, normas brasileiras aplicáveis e recomendação dos manuais de proprietários e 
serviços do veículo; 
d) os veículos deverão, obrigatoriamente, estar equipados com catalisador ou outro equipamento que o 
substitua para controle de emissão de gases poluentes na atmosfera. 
 
4.4.2 A Contratada deverá prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas por dia, com plantão para 
atendimento e socorro do veículo disponível na referida prestação de serviço. 
 
4.4.3 A Contratada deverá providenciar a imediata reposição, no prazo máximo de 2 (duas) horas, de 
veículos que estejam indisponíveis, seja por manutenção preventiva, seja por manutenção corretiva, avarias 
ou acidentes. 
 
4.4.4 A Contratada deverá arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes, e demais 
suprimentos, necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 
 
4.5. Da Manutenção Preventiva 
4.5.1 A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto desta contratação será da 
empresa a ser contratada, devendo ser realizada periodicamente obedecendo às recomendações do Manual 
do Proprietário de cada veículo, ficando estabelecida a seguinte frequência máxima sem se limitar a ela e 
aos serviços abaixo descritos: 
a) Trocar o óleo do motor, filtro de ar, filtro de óleo do motor, em conformidade com a periodicidade 
estabelecida pelo fabricante; 
b) Fazer balanceamento das rodas sempre que surgirem vibrações e na ocasião da troca de pneus; 
c) Verificar o estado de conservação dos pneus e providenciar rodízio dos mesmos sempre que necessário; 
d) Providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual do Proprietário de acordo com a 
recomendação do fabricante; 
e) Efetuar na periodicidade abaixo e nas recomendadas pelo fabricante: 
 
 

Semanalmente e/ou quando 
necessário 

 Verificar e completar se necessário, o nível de óleo do motor; 

 Verificar e corrigir a calibragem dos pneus; 

 Verificar e completar, se necessário, o nível do reservatório do 
limpador de para-brisa  
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 Verificar e corrigir, se necessário, vazamento de óleo do motor. 

Mensalmente e/ou quando 
necessário 

 Verificar e completar, se necessário, o nível de fluido do freio; 

 Verificar e corrigir, se necessário, o funcionamento dos instrumentos 
do painel e luzes indicadoras; 

 Verificar e corrigir, se necessário, a alavanca de sinalização de 
direção quanto ao retorno automático à posição de retorno; 

 Verificar e corrigir, se necessário, o volante e a direção quanto à 
existência de folga e retorno automático após a curva; 

 Testar a eficiência dos freios de estacionamento através de 
verificação de pastilhas, discos, lonas, tambores, tubulações e 
mangueiras de freio corrigindo, se necessário; 

 Verificar e corrigir, se necessário, a estabilidade do veículo em curvas 
e pistas irregulares. 

Trimestralmente e/ou 
quando necessário 

 Verificar e corrigir, se necessário, o desempenho do motor e conjunto 
de transmissão durante as acelerações e desacelerações, marcha 
lenta, marchas constantes nas reduções também quanto a 
vazamentos; 

 Verificar e corrigir, se necessário, quanto a emissão de poluentes do 
motor e sistema de catalisação; 

 Verificar caixa de mudanças de marchas completando nível de óleo, 
se necessário; 

 Fazer testes de amortecedores e substituí-los, quando necessário; 

 Verificar e eliminar eventuais ruídos de carroceria. 

 
4.6. Da Manutenção Corretiva 
4.6.1 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente 
do veículo por desgaste ou por quebra do mesmo. 
4.6.2 A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo para 
isso seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e terceiros, incluindo-se o pagamento da 
franquia. 
4.6.3 A Contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos envolvidos na 
prestação dos serviços, desobrigando o Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e 
responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens 
e acidentes não cobertos pelo seguro citado no parágrafo anterior. 
 
4.7. Relatórios 
4.7.1. No final de cada mês a CONTRATADA deverá entregar, em mãos ou por meio eletrônico, os seguintes 
relatórios individualizados por veículo, indicando: 
a) Relatório de atendimentos realizados, com quantidade de usuários, tempo de utilização e quilometragem 
rodada. 
b) Relatório de manutenção preventiva, indicando intervenção realizada em cada veículo, mostrando a 
quilometragem e a data da realização. 
c) Relatório de ocorrências no mês, indicando veículos parados por problemas de manutenção. 
 
4.8. Supervisão 
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4.8.1 A Contratada deverá indicar 01 (um) preposto que será o responsável por todas as ações 
administrativas e operacionais da frota, tais como, orientação e supervisão dos condutores e monitores, 
escala de condutores para atendimentos das requisições de serviços, controle de manutenção e limpeza dos 
veículos, controle de frequência dos condutores, emissão de relatórios gerenciais etc. 
 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra de motoristas e monitores, e veículos em 
quantidades suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços de transporte de alunos, obriga-
se a: 
  
5.1.Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, 
observando as prescrições contidas nos Decretos Estaduais nºs 19.835, de 29.10.82, 24.675, de 30.01.86, 
29.912 de 12.05.89, 31.105, de 27.12.89 e 32.550, de 07.11.90 e Lei Federal nº 9.503, de 23.09.97, com as 
atualizações introduzidas pelas Leis Federais nº 9.602 de 21/01/98, nº 9.792 de 14/04/99 e nº 10.517 de 
11/07/02, e suas regulamentações, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou 
complementá-los. 
 
5.2. Observar todas as cláusulas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, bem como a legislação 
municipal contendo as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares. 
 
5.3. Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos 
locais e horários fixados pelo Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a 
impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido. 
 
5.4. Providenciar a identificação do Contratante, a ser colocada em local visível nos veículos, conforme 
logotipo a ser fornecido pela mesma. 
 
5.5. Arcar com todas as despesas relativas a combustível, troca de óleo, lubrificantes, e demais suprimentos, 
necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 
 
5.6. Disponibilizar veículos devidamente abastecidos e equipados com tacógrafos e GPS; 
 
5.7. Comprovar a cobertura de seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros, 
cobertura total para caso de destruição total ou parcial do bem; 
 
5.8. Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguro obrigatório, seguro 
contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros, cobertura total para caso de 
destruição total ou parcial do bem, IPVA, taxas de emplacamento, bem como quaisquer outros custos 
decorrentes da utilização dos veículos, inclusive reparos no veículo, decorrentes do uso ou de acidente, e 
troca de óleo, inclusive custos referentes a multas provenientes de infração às leis do trânsito, previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por dolo ou culpa da Contratada, e o 
abastecimento de combustível; 
 
5.9. Observar os locais de embarque e desembarque estabelecidos pelo Contratante de acordo com o 
itinerário estipulado; 
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5.10. Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de segurança e em 
medicina do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato, responsabilizando-se integralmente por 
eventuais ocorrências inerentes à matéria. 
 
5.11. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem como 
cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário no que tange ao transporte escolar, entre outros 
também deverá ser observado: 
a) O percurso deverá ser realizado obrigatoriamente com todos os passageiros sentados. 
b) Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos. 
c) Os alunos serão identificados com crachá ou Registro do Aluno (RA) indicando o nome completo, 
endereço de residência e a escola a que pertencem. 
d) O motorista e o monitor também serão identificados com crachá, com foto recente, indicando o nome da 
empresa e seus dados pessoais. 
e) O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos permaneçam sentados e usem corretamente o 
cinto de segurança. 
 f) O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos subam e desçam do veículo nos locais 
indicados no contrato. 
 g) O motorista e o monitor deverão manter a porta do veículo fechada, durante o percurso. 
 h) O motorista e o monitor deverão zelar para que o número de alunos não exceda a capacidade de 
assentos do veículo. 
 i) O motorista e o monitor deverão comunicar à Unidade Escolar, de imediato, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
  j) A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do condutor. 
 
5.12 Comunicar ao preposto do Contratante, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras e/ou 
impedimentos temporários e mudanças no sentido de tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e 
horários. 
 
5.13 Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que atingirem as idades máximas (em anos), 
contadas a partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos. 
 
5.14 Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento, reparos 
mecânicos, má conservação, condições de segurança, higiene ou limpeza. O Contratante poderá 
inspecionar regularmente os veículos e, caso constate alguma irregularidade, notificar a Contratada. 
 
5.15 Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pelo Contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, a partir do recebimento de notificação. 
 
5.16 Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os serviços, encaminhando ao 
Contratante os condutores com funções legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, com 
experiência mínima de 1 (um) ano na função. 
 
5.17 Manter em serviço somente profissionais capacitados, portando crachá de identificação individual, do 
qual deverá constar o nome da Contratada, nome do funcionário, número de registro, função e fotografia do 
empregado portador. 
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5.18 Comprovar formação técnica e específica dos condutores dos veículos, mediante apresentação de 
habilitação expedida pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo 
DENATRAN e DETRAN. 
 
5.19 Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e comprometer-
se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no relacionamento com o pessoal do Contratante, 
observando o controle do regimento do trabalho e descanso dos condutores, acompanhando e comprovando 
sua saúde física e mental. 
 
5.20 Não permitir que qualquer condutor e/ou monitor se apresentem ao serviço com sinais de embriaguez 
ou sob efeito de substância tóxica. 
 
5.21 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. 
 
5.22 Providenciar treinamentos e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro dos 
níveis de qualidade desejados. 
 
5.23 Efetuar a substituição do condutor e/ou monitor, de imediato, em eventual ausência, não sendo 
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 
 
5.24 Comunicar ao Contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de condutores e ou 
monitores dos itinerários ou dos serviços, ou de qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços 
ao Contratante. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada apresentará os respectivos currículos, 
ficando a cargo do Contratante aceitá-los ou não, sendo que neste caso fará a recusa justificadamente para 
que a Contratada efetue nova substituição/inclusão. 
 
5.25 Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados. 
 
5.26 Fornecer uniformes e complementos adequados para o desenvolvimento das atividades, submetendo-
os previamente à aprovação do Contratante, sem ônus para seus empregados. 
 
5.27 Fornecer obrigatoriamente aos empregados alocados neste Contrato todos os benefícios previstos no 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho em vigor. 
 
5.28 Fornecer vale-refeição aos seus empregados, independentemente, de previsão em convenção coletiva 
de trabalho. 
 
5.29 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave não 
permaneça em serviço. 
 
5.30 Atender, de imediato, as solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não 
qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços. 
 
5.31 Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou bens de 
terceiros, bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade. 
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5.32 Apresentar ao Contratante, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários, apólices de 
seguro contra acidente de trabalho ou legalmente obrigatórios, quitação de suas obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço do Contratante, por 
força do contrato, quando for o caso. 
 
5.33 Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato. 
 
5.34 Disponibilizar veículos e empregados em quantidades necessárias para garantir a prestação dos 
serviços nos horários contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 
 
5.35 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições que culminaram em sua habilitação / qualificação na fase da licitação. 
 
5.36 Não transportar passageiros em pé, salvo para prestação de socorro em caso de acidente ou avaria. 
 
5.37 Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante, por meio de líder ou 
diretamente quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o 
resultado final dos serviços. 
 
5.38 Observar as legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as 
regulamentações do IBAMA, CONAMA e Secretaria do Meio Ambiente/SP, destacando-se a Lei Federal nº 
8.723/93, Resolução CONAMA nº 16/93, Portaria IBAMA nº 85/96, Lei Estadual nº 997/76, Decreto Estadual 
nº 8.468/76 e alterações. 
 
5.39 Manter programa interno de autofiscalização da correta manutenção da frota, quanto à emissão de 
fumaça preta, especialmente para os veículos movidos a óleo Diesel que integrem a frota utilizada na 
presente prestação dos serviços, sob pena de rescisão contratual. 
 
5.40 Utilizar veículos movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental, visando à redução 
efetiva de emissões poluidoras à atmosfera. 
 
5.41 Manter os veículos eventualmente envolvidos no apoio e supervisão dos serviços preferencialmente 
movidos a etanol ou gás natural veicular (GNV). 
 
5.42 Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos especialmente quanto à 
aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos 
veículos. 
 
5.43 Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras disposições previstas 
em normas coletivas da categoria profissional, no que for cabível. 
 
5.44 Proceder, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, as anotações e registros pertinentes a 
todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas 
de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou 
previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a Contratada. 
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5.45 Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de 
suas funções. 
5.46 Cumprir as posturas do município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução dos serviços. 
 
5.47 Providenciar para os veículos seguro obrigatório para os passageiros, regulamentado pela ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres), para eventuais sinistros contra a vida dos passageiros e 
terceiros, decorrentes da prestação de serviços. 
 
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
6.1 Fornecer os itinerários e horários de partida e chegada. 
 
6.2 Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual, solicitando à 
Contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento. 
 
6.3 Exercer a fiscalização dos serviços, na unidade escolar. 
 
6.4 Fornecer, à Contratada, listas com os nomes dos alunos, por linha de transporte, mantendo-as 
atualizadas. 
 
6.5 Efetuar pagamentos de acordo com o estabelecido em contrato. 
 
6.6 Expedir Autorização de Serviços, com indicação dos locais em que os serviços serão executados. 
 
6.7 Promover o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da Contratada e cumprir suas 
obrigações estabelecidas neste contrato. 
 
6.8 Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados. 
 
6.9 Comunicar à Contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a suspensão de aulas 
e/ou períodos. 
 
6.10 Comunicar imediatamente e por escrito à Contratada qualquer necessidade de alteração dos percursos 
estabelecidos. 
 
6.11 Verificar o cumprimento adequado das condições contratadas e apurar irregularidade ou denúncia 
referente à prestação dos serviços. 
 
7 – VISTORIA DOS VEÍCULOS  
7.1 A vistoria veicular deverá ser expedida pelo Detran ou Ciretran e apresentada semestralmente na 
Secretaria de Educação. 
7.2 O atestado de Vistoria, bem como todos os documentos técnicos que comprovem a legalidade do veículo 
a ser contratado, serão entregues na Secretaria de Educação, órgão responsável pela conferência e 
liberação da documentação para o efetivo exercício das atividades; 
7.3 A licitante terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da adjudicação para apresentar os 
Ônibus, Micro-ônibus, Vans, Vans adaptadas; 
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7.4 Somente após a juntada de toda a documentação, bem como a aprovação das vistorias, a empresa será 
convocada para assinar o contrato e dar início aos serviços. 
7.5 Caso a empresa vencedora não apresente os veículos no prazo estipulado e dentro dos padrões 
descritos no edital, a mesma será multada em até 10% (dez) do valor total do contrato. 
 
8. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do objeto contratado, podendo ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 
CONTRATADA, efetuando avaliação periódica. 
8.2A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a completa responsabilidade da 
CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida. 
8.3Sem prejuízo das infrações e penas cominadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei de Licitações 
e pelas demais normas aplicáveis, o Município adotará registro de infrações especificadas pelo 
descumprimento das normas do presente edital de licitação e contrato de prestação de serviço, constituindo-
se em referencias para o controle do serviço público prestado. 
a) Consideram-se infrações leves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com 
multa de R$ 50,00 (cinquenta reais): 
I - utilizar veículo fora da padronização; 
II - fumar ou conduzir acesos cigarros assemelhados; 
III - omitir informações solicitadas pela Administração; 
IV - deixar de fixar a autorização estadual para o transporte escolar, na parte interna do veículo, em lugar 
visível aos usuários, contendo a capacidade máxima do veículo; a autorização municipal para o transporte 
escolar e outras informações determinadas pela Administração; 
V - operar sem portar a relação atualizada dos nomes e endereços dos passageiros transportados. 
b) Consideram-se infrações médias, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis 
com multa de R$ 100,00 (cem reais): 
I - Desobedecer as orientações da fiscalização; 
II - Conduzir o veículo sem o prefixo fornecido pela Administração; 
III - Faltar com educação e respeito para com os usuários e público em geral; 
IV - Abastecer o veículo, quando estiver transportando passageiros; 
V - Deixar de realizar a vistoria no prazo estabelecido; 
VI - Manter o veículo em más condições de conservação e limpeza; 
VII - Embarcar ou desembarcar alunos em escolas não autorizadas pela Administração; 
VIII - Desobedecer as normas e regulamentos da Administração; 
IX - Não cumprir os horários determinados pela Administração; 
 
c) Consideram-se infrações graves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis 
com multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais): 
I - Operar sem o selo de vistoria ou com selo de vistoria vencido; 
II - Alterar ou rasurar o selo de vistoria; 
III - Confiar a direção dos veículos a motoristas que não estejam devidamente autorizados pela 
administração; 
IV - Negar à apresentação dos documentos a fiscalização; 
V - Não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela administração; 
VI - Transportar passageiros não autorizados pela administração; 
VII - Trafegar com veículos em condições mecânicas que comprometam a segurança; 
VIII - Conduzir veículos com imprudência ou negligência; 
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IX - Parar os veículos para embarque e desembarque em locais diferentes dos ordenados pela 
administração; 
d) Consideram-se infrações gravíssimas, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, 
puníveis com multa de R$ 200,00 (duzentos reais): 
I - Deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 01 (um) dia letivo; 
II - Colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificação; 
III - Trafegar com portas abertas; 
IV - Conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível de alcoolemia, ou sob 
efeito de drogas ilícitas ou sob qualquer condição que comprometa a plena saúde física e mental, inclusive 
quando em decorrência de medicamentos; 
V - Operar com veículos que não contêm os requisitos legais para o transporte de escolares; 
VI - Conduzir veículos sem a habilitação e os demais requisitos exigidos para o transporte de escolares; 
VII - Assediar sexual ou moralmente os usuários do transporte escolar; 
VIII - Conduzir veículos com operações de alto risco pra os usuários; 
IX - A prática de qualquer ato não condizente com os princípios que reagem a Administração Pública ou a 
prestação dos serviços públicos. 
 
9. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS COMO CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 
 
9.1. Como condição para a assinatura do contrato, o adjudicatário deverá protocolizar na Secretaria 
Municipal de Educação, num prazo de 20 (vinte) dias a contar da adjudicação do objeto, sob pena de perder 
o direito a contratação e a aplicação das sanções cabíveis, os documentos elencados abaixo: 
 
9.1.1. Documentos dos condutores e monitores dos veículos: 
a) Relação com o nome e qualificação de todos os condutores e monitores dos veículos que executarão o 
contrato; 
b) Cópia autenticada dos registros das carteiras profissionais, ou contratos de prestação de serviço ou 
instrumentos similares de contratação que vincule os condutores e monitores a empresa licitante vencedora 
do certame; 
c) No caso dos condutores, deverá ser apresentado ainda: 
c1) Prova de idade superior a vinte e um anos de todos os condutores; 
c2) Prova de habilitação na categoria “D” ou “E” de todos os condutores; 
c3) Prova da aprovação em curso especializado de cada condutor, nos termos da normatização determinada 
pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 
c4) Prova de cada condutor não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 
infrações médias durante os doze últimos meses; 
c5) Certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, conforme exigência prevista no artigo 329, do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) de cada condutor. 
d) no caso dos monitores deverá ser apresentado ainda: 
d1) Prova de idade superior a dezoito anos de todos os condutores; 
d2) Certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores, renovável a cada cinco anos. 
e) Declaração de que a(s) garagem(ns) cumprirá(ão) com todos os requisitos previstos na legislação vigente, 
especialmente: 
e1) Licenças da CESTESB; 
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e2) Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal, 
e3) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; e 
e4) Infraestrutura da garagem para realizar manutenção da frota de forma corretiva e preventiva, lavagem, 
lubrificação, e demais necessárias para os serviços a serem prestados. 
 
9.1.2. Documentos dos veículos: 
a) Relação com a descrição pormenorizada de todos os veículos que serão utilizados na execução dos 
serviços, com indicação da marca, ano de fabricação, capacidade de passageiros e demais informações 
pertinentes; 
b) Prova de Registro de Propriedade ou documento equivalente que comprove a posse legal dos veículos 
em nome da empresa licitante;  
b1) Estando o veículo cadastrado no DETRAN sob a titularidade de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 
distinta da proponente, o documento exigido no item anterior, deverá acompanhar o instrumento 
comprovante à contratação do veículo pela empresa adjudicatária, firmado com o respectivo proprietário, 
com firma reconhecida, autorizando o uso desse mesmo veículo, durante o ano letivo exclusivamente no 
transporte escolar, além de cópia do documento do veículo. 
c) "Autorização para Transporte de Escolares" para cada veículo a ser utilizado, emitido pela autoridade 
competente, nos termos da Portaria DETRAN nº 1130 de 01/08/2014 em plena vigência; 
d) Cópia das apólices de seguros dos respectivos veículos (relacionados na alínea “a”) com cobertura de 
danos pessoais para todos os passageiros transportados. 
 
 
 

_______________________________________ 
Verly Cássia de Lima 

Secretária de Educação 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 
 

ANEXO I  
 

Relação das Unidades Escolares: Municipais, Estaduais e Filantrópicas.  
 

EMEF ANTONIO LUIZ DUARTE 
RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 1134 – CENTRO - PARANAPANEMA 
TELEFONE: (14) 3713-1777 

ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUIZ DUARTE 
RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 1134 – CENTRO - PARANAPANEMA 
TELEFONE: (14) 3713-1777 

EMEF JOSÉ GONÇALVES MENDES 
PRAÇA CORONEL JOSÉ GONÇALVES, 800– PARANAPANEMA 
TELEFONE: (14) 3713-1511 

EMEIF JOSÉ LIBANEO DE OLIVEIRA 
RUA: ZACARIAS AUGUSTO PEREIRA, 101 - PARANAPANEMA 
TELEFONE: (14) 3769-1380 

EMEF POSTO RANCHO TIBIRIÇA 
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 244 – VILA APARECIDA 
TELEFONE: (14) 

EMEF BAIRRO SERRINHA DA PRATA 
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 251 – SERRINHA DA PRATA 
TELEFONE: (14)3769-1781 

EMEF HOLAMBRA II 
RUA DOS PINOS, 55 – CAMPOS DE HOLAMBRA 
TELEFONE: (14) 3769-1375 – 3769-2244 

ESCOLA ESTADUAL HOLAMBRA II 
RUA DOS PINOS, 55 – CAMPOS DE HOLAMBRA 
TELEFONE: (14) 3769-1375 – 3769-2244 

EMEF PROF.ª DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI  
AVENIDA HOLANDA, S/N – CAMPOS DE HOLAMBRA 
TELEFONE: (14) 3769-1372 

EMEF PROF.ª DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI - EXTENSÃO DA SERRA VELHA  
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM262 – BAIRRO SERRA VELHA 
TELEFONE: (14) 3769-1372 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 

 
TABELA DE REFERÊNCIA DE PREÇOS 

 
 

2. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte escolar, monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM 
(Sistema Global pra comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das 
escolas pública no município de Paranapanema. 

 
 
 
 
 

TABELAS DE REFERÊNCIAS DE PREÇOS POR QUILOMETRO  
 
 

01 ONIBUS 44 PASSAGEIROS R$ 9,91 

02 MICRO ONIBUS 25 PASSAGEIROS R$ 9,36 

03 MICRO ONIBUS 20 PASSAGEIROS R$ 8,11 

04 KOMBI/VAN R$ 8,11 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 

 
ANEXO II – ROTAS E MAPAS 

 
LOTE I – ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS 

RELAÇÃO DE ROTAS/VIAGENS/QUILOMETRAGEM/ HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DAS ESCOLAS 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS LINHAS  

DIAS LETIVOS: 200 (DUZENTOS) 

 Alunos a serem transportados aprox. 1.439 alunos em 21 Linhas conforme itinerário abaixo:  

CAMPOS DE HOLAMBRA 

Nº NOME DA LINHA Itinerário 2020 
PERÍODO/ 
HORÁRIO 

Estimativa 
de alunos 

Necessidade de 
frota (tipo de 

veículo) 

Distância (KM) 
Dia/veículo 

Distância 
(KM) 
Total 

rota/dia 

01 

PRAIA BRANCA 

POUSADA PRAIA BRANCA, LOJI CREDI, FAZ. LADY 
CAROLINA, SÍTIO SÃO BENEDITO, PRAIA DOS 
HOLANDESES, ESCOLA SERRA VELHA, E.E 
HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h20 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

 
Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

19 MICRO-ÔNIBUS 66km 

127KM 

PRAIA BRANCA 

FAZ. PORTO BELO (PRAIA BRANCA), LOJI CREDI, 
SÍTIO SÃO BENEDITO, PRAIA DOS HOLANDESES, 
ESCOLA SERRA VELHA, E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola 
as 11h40 e o retorno inicia- se as 17h20. 

 
Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

18 MICRO-ÔNIBUS 61km 
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02 

ÁGUA DA 
LARANJA 

FAZ. SÃO PEDRO, FAZ. JOÃO DE QUAY, FAZ. JOÃO 
SCHOLTEN, GRANJA, FAZ. GUILHERMÃO, 
CORNELIO, GERALDÃO, SITIO ÁGUA DA LARANJA, 
EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI, E.E 
HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h20 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
22 ÔNIBUS 41,2km 

77,6KM 

ÁGUA DA 
LARANJA 

FAZ. SÃO PEDRO, FAZ. W. ELTINK, FAZ. JOÃO DE 
QUAY, GRANJA, ROBERTO SCHOLTEN, ALBERTO 
SCHOLTEN, FAZ. VAN MELIS, FAZ. ÁGUA DA 
LARANJA, CORNELIO, EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR 
TREVISANI, E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola 
as 11h40 e o retorno inicia- se as 17h20. 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
28 ÔNIBUS 36,4km 

 

03 
 

MAJOR 

GUSTAVO SERRARENS, TIZIU, PEDRO VELDT, 
,BANCO DA TERRA – SIRÇO, MAJOR,  
STELTEMPOOL, EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR 
TREVISANI, E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h20 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

 
 
Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

25 ÔNIBUS 30,8km 

91km 
MAJOR 

OLARIA, TIZIU, PEDRO VELDT, GUSTAVO 
SERRARENS, BANCO DA TERRA – SIRÇO, MAJOR, 
STELTEMPOOL, EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR 
TREVISANI, E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola 
as 11h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

 
Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

32 ÔNIBUS 37,2km 

MAJOR 

BAIRRO MAJOR (PROJETO FLORESCER), GUSTAVO 
SERRARENS, SAPÉ, E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 17h40 e chega até a escola 
as 18h40 e o retorno inicia- se as 23h. 

 
Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS:23h 

 

27 ÔNIBUS 23km 
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04 

MATO DENTRO 

SITIO SÃO JOSÉ, SITIO BOA ESPERANÇA, BANCO DA 
TERRA, MERCADO MATO DENTRO, TIDE, BANCO DA 
TERRA II, RINCÃO, JULHO, PONTO TIMON, 
PIRAFLORA, BAIRRO FERREIRA, MARIA JACOB, 
FABRICA DE RAÇÃO, SHANGRILA,PRAÇA CEAI, 
EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI, E.E 
HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h40 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 
 

40 ÔNIBUS 
54,4km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156km 

MATO DENTRO 

SITIO SÃO JOSÉ, SITIO BOA ESPERANÇA, BANCO DA 
TERRA, MERCADO MATO DENTRO, ESCOLINHA 
MATO DENTRO, PAULO HUBER, TIDE, BANCO DA 
TERRA II, RINCÃO, JULHO, PONTO TIMON, 
PIRAFLORA, BAIRRO FERREIRA, MARIA JACOB, 
FABRICA DE RAÇÃO, SHANGRILA, PRAÇA CEAI, 
EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI, E.E 
HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola 
as 11h40 e o retorno inicia- se as 17h20. 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
45 ÔNIBUS 54,4km 

MATO DENTRO 

CRUZAMENTO BANCO DA TERRA II- ALUNOS QUE 
PASSA DA KOMBI, E.E HOLAMBRA II. O TRAJETO 
INICIA –SE AS 17h50 e chega até a escola as 18h40 e o 
retorno inicia- se as 23h. 

Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
06 ÔNIBUS 47,2km 

 

05 
 

SAPÉ 

BAIRRO SAPÉ, E.E HOLAMBRA II, EMEIF DAISY AP. 
ESPOLAOR TREVISANI. 
Obs: KM CALCULADO COM 2 RETORNOS TANTO 
PARA MANHÃ, QUANTO A TARDE DOS ALUNOS DO 
INFANTIL E FUNDAMENTAL. 
OBS: A ROTA NECESSITA SER REALIZADA POR DOIS 
ÔNIBUS DEVIDO A QUANTIDADE DE ALUNOS 
O TRAJETO INICIA –SE AS 06h10 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

68 2 ÔNIBUS 32KM X 2 = 64km 128km 
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SAPÉ 

BAIRRO SAPÉ, E.E HOLAMBRA II, EMEIF DAISY AP. 
ESPOLAOR TREVISANI. 
Obs: KM CALCULADO COM 2 RETORNOS TANTO 
PARA MANHÃ, QUANTO A TARDE DOS ALUNOS DO 
INFANTIL E FUNDAMENTAL. 
OBS: A ROTA NECESSITA SER REALIZADA POR DOIS 
ÔNIBUS DEVIDO A QUANTIDADE DE ALUNOS 
O TRAJETO INICIA –SE AS 11h10 e chega até a escola 
as 11h40 e o retorno inicia- se as 17h20. 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
 

78 2 ÔNIBUS 32KM X 2 = 64km 

 

06 
EJA HOLAMBRA 
A PARANAPANEMA 

BAIRRO SAPÉ, BAIRRO SANTA HELENA, BAIRRO 
SERRINHA, VILA APARECIDA, COLASO, E.E ANTONIO 
LUIZ DUARTE, EMEIF JOSÉ L. OLIVEIRA. 
OBS: O ÔNIBUS FICA AGUARDANDO NA FRENTE DA 
EMEIF ATÉ ÀS 23h A SAÍDA DOS ALUNOS PARA 
RETORNAREM PARA HOLAMBRA. 
O TRAJETO INICIA –SE ÀS 18h e chega até a escola as 
18h40 e o retorno inicia- se as 23h. 

 

Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
 

18 ÔNIBUS 63Km 63Km 

 

07 
 

ENSEADA AZUL 

ENSEADA AZUL, SANTA CRISTINA, FAZ. JOÃO 
CARLOS, JURUMIRIM, FAZ. FUMAÇA, IGREJA 
ASSEMBLEIA, BAIRRO SERRA VELHA, ESCOLA 
SERRA VELHA, EMEF. HOLAMBRA II, E.E HOLAMBRA 
II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h20 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS: 12h35 
36 ÔNIBUS 79KM 

149,4KM 

ENSEADA AZUL 

ENSEADA AZUL, SANTA CRISTINA, FAZ. SANTO 
ANTONIO, JURUMIRIM, FAZ. FUMAÇA, FAZ. SANTO 
ANTONIO, FAZ. JOÃO CARLOS MENCK, JURUMIRIM, 
IGREJA ASSMBLEIA, BAIRRO SERRA VELHA, 
ESCOLA SERRA VELHA, EMEF. HOLAMBRA II,E.E 
HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola 
as 11h40 e o retorno inicia- se as 17h20 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
 

24 ÔNIBUS 70,4KM 
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08 

SERRINHA 

BAIRRO SERRINHA DA PRATA, EMEF. HOLAMBRA II, 
E.E HOLAMBRA II DEIXA OS ALUNOS, SEGUE NO 
BAIRRO CDHU PEGA OS ALUNOS, LEVA NA EMEIF 
DAISY. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 06h e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
32 ÔNIBUS 22,2KM 

84,2KM 

SERRINHA 

BAIRRO SERRINHA DA PRATA, EMEF. HOLAMBRA II, 
E.E HOLAMBRA II DEIXA OS ALUNOS, SEGUE NO 
BAIRRO CDHU PEGA OS ALUNOS, LEVA NA EMEIF 
DAISY. 
O TRAJETO INICIA –SE ÀS 11h e chega até a escola as 
11h40 e o retorno inicia- se as 17h20 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

55 ÔNIBUS 
22,2KM x 2 ônibus= 
44,8KM 

SERRINHA 

BAIRRO SERRINHA DA PRATA, EMEF. HOLAMBRA II, 
E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE ÀS 18h e chega até a escola as 
18h40 e o retorno inicia- se as 17h20 

 

Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS:23h 
 

13 ÔNIBUS 17,2KM 

 

09 

SANTA HELENA 

BAIRRO SANTA HELENA, CENTRO CRECHE 
POMBAL,EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI. 
OBS: A LINHA ESTÁ ADICIONADA COM 2 RETORNOS, 
SENDO UM PARA INFANTIL E OUTRA PARA 
FUNDAMENTAL 
A ROTA NECESSITA SER REALIZADA POR DOIS 
ÔNIBUS DEVIDO A QUANTIDADE DE ALUNOS JÁ 
CALCULADA NA KM. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 06h10 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se as 11h E 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
78 ÔNIBUS 24km X2= 48km 

96KM 

SANTA HELENA 

 
BAIRRO SANTA HELENA, CENTRO CRECHE 
POMBAL,EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI. 
OBS: A LINHA ESTÁ ADICIONADA COM 2 RETORNOS, 
SENDO UM PARA INFANTIL E OUTRA PARA 
FUNDAMENTAL 
A ROTA NECESSITA SER REALIZADA POR DOIS 
ÔNIBUS DEVIDO A QUANTIDADE DE ALUNOS JÁ 
CALCULADA NA KM. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 11h10 e chega até a escola 
as 11h40 e o ULTIMO retorno inicia- se as 16h20 E 
17h20. 
 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

66 
 

ÔNIBUS 24km X2= 48km 
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10 

PROJETO 
HOLAMBRA 

EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI, EMEF 
HOLAMBRA II E PROJETO FLORESCER. 
Obs: Esta linha no período de recesso e férias 
permanecerá ativa, não havendo interrupção de serviço 
neste período. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h20 

FIM DAS AULAS:11h20 
41 ÔNIBUS 21,3km 

42,6km 
 

PROJETO 
HOLAMBRA 

EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI, EMEF 
HOLAMBRA II E PROJETO FLORESCER. 
Obs: Está linha no período de recesso e férias 
permanecerá ativa, não havendo interrupção de serviço 
neste período 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h20 

FIM DAS AULAS:16h20 
 

62 ÔNIBUS 21,3km 

 

11 

JURUMIRIM - I 

BAIRRO JURUMIRIM – BANCO DA TERRA, ESCOLA 
SERRA VELHA, EMEF HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h45 e chega até a escola 
as 06h40 e o retorno inicia- se 12h. 

 
Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

15 MICRO-ÔNIBUS 45KM 

101km 
 

JURUMIRIM - I 

BAIRRO JURUMIRIM, SITIO BOA VISTA, ESCOLA 
SERRA VELHA, TAVINHO AIRES, EMEIF DAISY AP. 
ESPOLAOR TREVISANI, EMEF HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola 
as 12h40 e o retorno inicia- se as 17h30. 

 
Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 35 MICRO-ÔNIBUS 56KM 
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12 

OLHO D’ÁGUA 

FAZ. NOVO HORIZONTE (BRUCKIN), RANCHO 
VILLELA, OLHO D’ ÁGUA, FAZ. NOSSA SENHORA 
DO CARMO I, FAZ. OLINDA, FAZ. NOSSA SENHORA 
DO CARMO II, FAZ. HENCK, FAZ, SANTA ISABEL, 
FAZ. TRIUNFO, PESQUEIRO (PRÓXIMO RINCÃO). 
E.E HOLAMBRA II, EMEIF DAISY AP. ESPOLAOR 
TREVISANI. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h, chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

12 MICRO ÔNIBUS 69,4km 

147km 

OLHO D’ ÁGUA 

FAZ. NOVO HORIZONTE (BRUCKIN), RANCHO 
VILELA, NOSSA SENHORA DO CARMO I, OLHO D’ 
ÁGUA, NOSSA SENHORA DO CARMO II, FAZ. 
OLINDA, FAZ. TRIUNFO, PESQUEIRO (PRÓXIMO 
RINCÃO), E.E HOLAMBRA II, EMEIF DAISY AP. 
ESPOLAOR TREVISANI. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 09h e chega até a escola 
as 11h40 e o retorno inicia- se as 17h30. 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

19 MICRO-ÔNIBUS 77,6km 
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 PARANAPANEMA 
 

Nº NOME DA LINHA Itinerário 2020 
PERÍODO/ 
HORÁRIO 

 

Estimativa de 
alunos 

Necessidade de 
frota (tipo de 

veículo) 

Distância (KM) 
Dia/veículo 

Distância (KM) 
Total rota/dia 

13 FLORA RICA 

FAZ. FIGUEIRA, FAZ. FLORA RICA, FAZ. FAXINAL, FAZ. 
OLARIA (PESQUEIRO PEDRINHO), BAIRRO VILA 
APARECIDA, EMEF POSTO RANCHO TIBIRIÇÁ, EMEF JOSÉ 
GONÇALVES MENDES, E.E ANTONIO LUIZ DUARTE, EMEIF 
JOSÉ L. OLIVEIRA. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h e chega até a escola as 06h40 
e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

27 ÔNIBUS 71,8km 71,8km 

 

14 
 

FORTALEZA/ 
CALDANA 

FAZ. FORTALEZA, FAZ. CALDANA, FAZ. ANTA BRAVA, SITIO 
BOA VISTA, SITIO CAJU, CHÁCARA IRMÃOS ARRUDA, 
SITIO ÁGUA BRANCA, SITIO CRISTO REDENTOR, SITIO 
NOSSA SENHORA, CHÁCARA VITORIA, EMEF JOSÉ 
GONÇALVES MENDES, EMEIF JOSÉ LIBANEO DE 
OLIVEIRA, E.E ANTONIO LUIZ DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 03h30 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

36 ÔNIBUS 90,2km 90,2km 

 

15 FAZENDA JULIETA 

FAZ. SANTA TEREZINHA, FAZ. DOIS IRMÃO, FAZENDA 
FUGIKAWA, ESTANCIA FERNANDA, FAZ. JULIETA, FAZ 
JULIÃO, FAZ. TAQUARI, FAZ. CAVALINHO, FAZ 
EDEBRANDE, FAZ. JOÃO VAN MELIS, FAZ CAPUAVA, 
BAIRRO VILA APARECIDA, EMEF JGM, EMEIF JLO, EMEF 
ALD.  
O TRAJETO INICIA –SE AS 03h45 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

30 ÔNIBUS 134,2km 134,2km 

 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Página 46 de 78 
 

16 PARACATUBA - I 

FAZ. PARACATUBA, FAZ. TAPERA, BAIRRO DA PONTE, 
FAZ. GUILHERMÃO, FAZ. CAVALINHO, BAIRRO DO POSTO, 
ESCOLA POSTO RANCHO TIBIRIÇÁ, EMEF JOSÉ 
GONÇALVES MENDES, EMEF ANTONIO LUIZ DUARTE, 
EMEIF JOSÉ LIBANEO DE OLIVEIRA, APAE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 5h e chega até a escola as 06h40 
e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

41 ÔNIBUS 101,4km 101,4km 

 

17 
 

CIDADE PARANAPANEMA – 
ÔNIBUS 

 
ENTRADA DO CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTE, RUA 
FUNERÁRIA CAMARGO, ROTATORIA PORTAL, SOBE 
PEGANDO A RUA FRANCISCO ALVES, VIRA RUA PROJETO, 
RUA DA APAE, GINÁSIO ANTIGO, RUA DA CRECHE ELZA, 
BOSQUE CHICO VALIM, CDHU, ROTATÓRIA, RUA ASSIS 
MATERIAL, ITABOX, EMEIF JOSÉ LIBANEO DE OLIVEIRA, 
DESCE PEGANDO PELA ULTIMA RUA, RODOVIARIA E 
FINALIZA NA JOSÉ GONÇALVES MENDES. 
OBS: ESTÁ LINHA NECESSITA SER REALIZADA POR 4 
ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA  
O TRAJETO INICIA –SE AS 06h10 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 
 

Manhã 
 

INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

89+43= 132 04 ÔNIBUS 29,8km x 4 = 119,2km 

238,4km 

CIDADE PARANAPANEMA – 
ÔNIBUS 

ENTRADA DO CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTE, RUA 
FUNERÁRIA CAMARGO, ROTATORIA PORTAL, SOBE 
PEGANDO A RUA FRANCISCO ALVES, VIRA RUA PROJETO, 
RUA DA APAE, GINÁSIO ANTIGO, RUA DA CRECHE ELZA, 
BOSQUE CHICO VALIM, CDHU, ROTATÓRIA, RUA ASSIS 
MATERIAL, ITABOX, EMEIF JOSÉ LIBANEO DE OLIVEIRA, 
DESCE PEGANDO PELA ULTIMA RUA, RODOVIARIA E 
FINALIZA NA JOSÉ GONÇALVES MENDES. 
OBS: ESTÁ LINHA NECESSITA SER REALIZADA POR 4 
ÔNIBUS PARA ATEBDER A DEMANDA. 
O TRAJETO INICIA –SE ÀS 11h30 e chega até a escola as 12h 
e o ULTIMO retorno inicia- se as 16h20 E 17h30. 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
 

76+59= 
135 

 
04 ÔNIBUS 29,8km x 4 = 119,2km 
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18 PARACATUBA - II 

FAZ. SANTA LUCIA, FAZ. PARACATUBA, FAZ. FIGUEIRAS, 
FAZ. TAPERA, BAIRRO PONTE, FAZ. VACA VELHA, FAZ. 
MAELIS, EMEF, POSTO RANCHO TIBIRIÇÁ, OLARIA. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h15 e chega até a escola as 
11h40 e o retorno inicia- se as 17h30 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
 

20 MICRO-ÔNIBUS 125km 125km 

 

19 BREGANHOLO 

FAZ. BREGANHOLO, FAZ. DOIS IRMÃOS, FAZ. FUGIKAWA, 
FAZ. JULIETA, RANCHO NELIZE, FAZ. FLAMBOYANT, EMEF. 
POSTO RANCHO TIBIRIÇA, EMEF JGM, EMEF JLO. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 9h30 e chega até a escola as 
11h40 e o retorno inicia- se as 17h30. 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
 

12 
 

MICRO-ÔNIBUS 147,4km 147,4km 

 

20 FAZ. SANTA LUCIA 

FAZENDA VACA VELHA, FAZENDA SANTA HELENA, 
PESQUEIRO JOÃO VAN MELIS, FAZENDA PREDREGULHO, 
FAZENDA FIGUEIRA, BREGANHOLO, FAZENDA SANTA 
LUCIA, FAZENDA TAPERA – ESTRADA, EMEF POSTO 
RANCHO TIBIRIÇA, EMEF JGM, EMEF ANTONIO LUIZ 
DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 03h30 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h20. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

17 
 

MICRO-ÔNIBUS 134,2KM 134,2KM 

 

21 SÃO PEDRO/ARISTIDE PINTO 

SÍTIO DO QUITO, SITIO DO TURCO, SITIO CURIN JAPONES, 
SITIO RODRIGO DEL POÇO, FAZ.PRATA DO CAL, SÃO 
PEDRO I, CIDÃO, SÃO PEDRO II - ARISTIDE PINTO, 
RANCHO 3 IRMÃOS, LOTEAMENTO NEGO, FAZENDA DO 
FENO, RINCÃO, ILHA DO SOL, EMEIF, JLO, EMEF. JGM, 
EMEF. EMEF ALD. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h20 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

48 2 MICRO ÔNIBUS 57,6KM 
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SÃO PEDRO/ARISTIDE PINTO 

BAIRRO SÃO PEDRO I, BAIRRO SÃO PEDRI II – ARISTIDE 
PINTO, FAZENDA OLARIA, FAZENDA FENO, RINCÃO, 
FAZENDA SANTA MARIA, SITIO PONTAL, EMEF JGM, EMEIF 
JLO, EMEF ALD. 
OBS: ESTÁ LINHA NECESSITA TER DOIS RETORNOS 
SENDO UM ÀS 16h30 E O OUTRO ÀS 17h30, QUE JÁ ESTÁ 
ADICIONADO NA KM PARA LEVAR OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEIF. JOSÉ LIBANEO DE 
OLIVEIRA, PARA QUE NÃO PRECISE PERMANECER NA 
ESCOLA POR 1h ESPERANDO OS DEMAIS. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 11h E CHEGA ATÉ A ESCOLA ÀS 
11h40 EO RETORNO INICIA-SE ÀS 16h30 E 17h30 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
24 

1 MICRO 
ÔNIBUS 

43km 

 
 
 
 

117,2 

SÃO PEDRO/ARISTIDE PINTO 
 

SÃO PEDRO I, SÃO PEDRO II, PRATA DO CAL – ARISTIDE 
PINTO, E.E ALD. 
O TRAJETO INICIA-SE ÀS 18h E CHEGA ATÉ A ESCOLA ÀS 
18h40 E O RETORNO INICIA-SE ÀS 23h. 

NOITE 
INÍCIO DAS AULAS:19h 
FIM DAS AULAS: 23h 

03 
MICRO 
ONIBUS 

16,6km 
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LOTE II – KOMBI E VAN 

RELAÇÃO DE ROTAS/VIAGENS/QUILOMETRAGEM/ HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DAS ESCOLAS 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS LINHAS  

DIAS LETIVOS: 200 (DUZENTOS) 

 Alunos a serem transportados aprox. 180 alunos em 17 linhas conforme itinerário abaixo: 

CAMPOS DE HOLAMBRA 

Nº NOME DA LINHA Itinerário 2020 
PERÍODO/ 
HORÁRIO 

Estimativa de 
alunos 

Necessidade 
de frota (tipo 
de veículo) 

Distância (KM) 
Dia/veículo 

Distância 
(KM) 
Total 

rota/dia 

01 
PRAIA BRANCA 

 

POUSADA PRAIA BRANCA, E.E HOLAMBRA II. O TRAJETO 
INICIA –SE AS 17h00 e chegam até a escola as 18h40 e o retorno 
inicia- se às 23h. 

 

NOITE 
INÍCIO DAS AULAS:19h 
FIM DAS AULAS: 23h 

03 KOMBI 46,2KM 46,2KM 

 

02 
ÁGUA DA LARANJA 

 
 

GRANJA CORNÉLIO, ÀGUA DA LARANJA II, FAZ. DAS POSSES, 
E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA-SE ÀS 18h00 E CHEGA ATÉ A ESCOLA AS 
18h40 E O RETORNO INICIA-SE ÀS 23h00. 
 

NOITE 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
03 KOMBI 16,6KM 16,6KM 

 

 
 

03 
FAZENDA DA 

LARANJA 

LOGI CREDI, FAZENDA DA LARANJA, MAJOR, E.E ANTONIO 
LUIZ DUARTE (PARANAPANEMA) 
O TRAJETO INICIA-SE POR VOLTA DAS 17h00 PARA E O 
RETORNO AS 23h 

 

NOITE 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
03 KOMBI 172,6KM 172,6KM 

 

04 
JURUMIRIM - II 

BAIRRO JURUMIRIM, FAZ. DA LARANJA, FAZ. BIGUCE, ESCOLA 
SERRA VELHA, EMEF HOLAMBRA II. O TRAJETO INICIA –SE AS 
05h45 e chega até a escola as 06h40 e o retorno inicia- se 12h. 

 

 
Manhã 

INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

08 KOMBI 87,6KM 
166,6KM 

JURUMIRIM - II 
BAIRRO JURUMIRIM,FAZ. DA LARANJA, FAZ. MINA, FAZ. BOA 
ESPERANÇA, FAZ. BIGUCE,ESCOLA SERRA VELHA, EMEIF 

 10 KOMBI 79KM 
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DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI, EMEF HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola as 12h40 e 
o retorno inicia- se as 17h30. 
 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

 

05 

ANTA BRAVA 

ANTA BRAVA – SEU PEDRO, PEDRO CRINS, EMEIF DAISY AP. 
ESPOLAOR TREVISANI, EMEF H II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h30 e chega até a escola as 06h40 e 
o retorno inicia- se as 12h. 
 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

03 KOMBI 42KM 

 
 
 
 

 
 

141KM 

ANTA BRAVA 

FAZ. SEU PEDRO, FAZ. ANTA BRAVA, PEDRO CRINS, EMEIF 
DAISY AP. ESPOLAOR TREVISANI. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola as 11h40 e 
o retorno inicia- se as 17h20. 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

01 KOMBI 14,4Km 

ANTA BRAVA 
MIRALAGOS  

ENSEADA AZUL, MIRALAGOS, JURUMIRIM, E SERRA VELHA, EE 
HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA-SE AS 17h40 e chega até a escola as 18h4 e 
retorno inicia-se as 23h. 

NOITE 
INÍCIO DAS AULAS: 19h00 

FIM DAS AULAS: 23h00 

 

06 KOMBI 84,6KM 

 

06 OLHO D’ ÁGUA 

FAZENDA IPÊ (PESQUEIRO), E.E HOLAMBRA II. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 17h40 e chega até a escola as 18h40 e 
o retorno inicia- se as 23h. 

NOITE 
INÍCIO DAS AULAS: 19h00 

FIM DAS AULAS: 23h00 
 

01 KOMBI 20,4KM 20,4KM 

 

07 
 

SERRINHA/ JACÓ 
LIEBE 

FAZ. FREDERICO, FAZ. REALCE, JOÃO MEULMANN, ZÉ 
CAPIVARA, ENTRADA FAZ. REALCE, BAIRRO SERRINHA, 
STELTEMPOOL, JACOB LIBE, EMEIF SERRINHA DA PRATA, 
EMEF HOLAMBRA II, EMEIF DAISY. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h30 e chega até a escola as 06h40 e 
o retorno inicia- se as 11h E 12h. 
 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS:12h35 
 

09 KOMBI 72,2KM 

158,5KM 

SERRINHA/ JACÓ 
LIEBE 

FAZ. SÃO JOSÉ, SITIO JOÃO GALO, PRÓXIMO SERRINHA, FAZ. 
REALCE, STELTEMPOOL, FREDERICO, JACOB LIBE. 
OBS: ESTA LINHA NECESSITOU SER ADICIONADO NA KM UM 
RETORNO A MAIS PARA OS ALUNOS QUE ESTUDAM NO 
BAIRRO DA SERRINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL ÀS 16h30.  
O TRAJETO INICIA –SE AS 10h40 e chega até a escola as 11h40 e 
o retorno inicia- se as 16h30 E 17h30. 
 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS:17h45 
 

15 
 

KOMBI 86,3KM 

 

 
08 

MATO DENTRO – 
BANCO DA TERRA 

II 

BANCO DA TERRA II. 
PARA REALIZAÇÃO DESTA LINHA NECESSITA DE UMA KOMBI 
PARA PEGAR OS ALUNOS DO BANCO DA TERRA II, POIS O 
ÔNIBUS NÃO CONSEGUE RODAR NESTE TRAJETO, ONDE NO 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 

FIM DAS AULAS: 12h35 
11 KOMBI 15km 
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CRUZAMENTO DO BANCO DA TERRA ESTES ALUNOS PASSAM 
PARA O ÔNIBUS ESCOLA. 
O TRAJETO INICIA-SE AS 5h30 
 

  
 
 
 
 
 
 

64KM 
MATO DENTRO – 

BANCO DA TERRA 
II 

BANCO DA TERRA II. 
 PARA REALIZAÇÃO DESTA LINHA NECESSITA DE UMA KOMBI 
PARA PEGAR OS ALUNOS DO BANCO DA TERRA II, POIS O 
ÔNIBUS NÃO CONSEGUE RODAR NESTE TRAJETO, ONDE NO 
CRUZAMENTO DO BANCO DA TERRA ESTES ALUNOS PASSAM 
PARA O ÔNIBUS ESCOLA. 
O TRAJETO INICIA-SE AS 09h30. 
NECESSITA SER REALIZADO UM RETORNO AS 16h20 COM OS 
ALUNOS DA ESCOLA DAISY JÁ CALCULADO NA KM. 
 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
 

15 KOMBI 47km 

MATO DENTRO – BANCO 
DA TERRA II 

MATO DENTRO (CRUZAMENTO) 
PARA REALIZAÇÃO DESTA LINHA NECESSITA DE UMA KOMBI 
PARA PEGAR OS ALUNOS DO BANCO DA TERRA II, POIS O 
ÔNIBUS NÃO CONSEGUE RODAR NESTE TRAJETO, ONDE NO 
CRUZAMENTO DO BANCO DA TERRA ESTES ALUNOS PASSAM 
PARA O ÔNIBUS ESCOLA. 
 

Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
 

01 
 

KOMBI 2km 
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PARANAPANEMA 

 

Nº NOME DA LINHA Itinerário 2019 
PERÍODO/ 
HORÁRIO 

 

Estimativa 
de alunos 

Necessidade 
de frota (tipo 
de veículo) 

Distância (KM) 
Dia/veículo 

Distância 
(KM) 

Total rota/dia 

09 
 

TRÊS FIOS 

 
FAZENDA TRÊS FIOS, FAZ. LAGOÃO, FAZ. SANTINO VALIN, 
FAZ. VENEZA, EMEF. JGM, EMEIF JLO, EE. ALD, EMEF. EE. 
ANTONIO LUIZ DUARTE. 
TRAJETO INICIA –SE ÀS 6h e chega até a escola as 06h40 e o 
retorno inicia- se 12h. 
 
 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

12  KOMBI 38,8KM 

73,2KM 

TRÊS FIOS 

FAZENDA TRÊS FIOS SEGUE ATÉ A E.E ANTONIO LUIZ 
DUARTE. 
O TRAJETO INICIA–SE ÀS 18h E O RETORNO ÀS 23h. NOITE 

INÍCIO DAS AULAS: 19h 
FIM DAS AULAS: 23h 

01 KOMBI 34,4Km 

 

10 TORRE TV 

 
FAZ. MAÇÃ, TORRE DA TV, SITIO IRINEU ROCHEL, SÍTIO 
HERANÇA DO SOL, EMEF. JGM, EMEIF JLO, EE. ALD, 
EMEF. ANTONIO L. DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE ÀS 6h e chega até a escola as 06h40 
e o retorno inicia- se 12h. 
 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

09 KOMBI 39,8KM 39,8KM 

 

11 MILTON CUNHA 

FAZ. CAPAOZINHO, FAZ. CCE, MILTON CUNHA/FAZ. BOA 
VISTA, SÍTIO CAPATAZ, SÍTIO VALE DO SOL, FAZ VENESA 
SEDE, EMEF. JGM, EMEIF, JLO. 
O TRAJETO INICIA –SE ÀS 05h10 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 
 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

09 
 

KOMBI 
 

55km 55km 

 

12 CAPIM VELHO 

SITIO AGUA BRANCA, SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA, 
SITIO SÃO FRANCISCO, SITIO CAPIM VELHO, SITIO 
ARAUJO SALES, SITIO CAPATAZ, SITIO RENASCER, SITIO 
JOÃO ROSA, FAZENDA PROGRESSO, HARAS SÃO PEDRO, 
FAZ. ÁGUA BRANCA, SITIO DO LEME, EMEF. JGM, EMEIF 
JLO, EE.ANTONIO L. DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 04h50 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

14 KOMBI/VAN 63,8km 93,4KM 
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CAPIM VELHO 

CAPIM VELHO – MARIA QUERINA CHACARA ARRUDA, E.E 
ANTONIO L. DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 17h50 e chega até a escola as 
17h40 e o retorno inicia- se as 23h 

Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
 

03 
 

KOMBI/VAN 29,6km 

 

13 

SOBRADINHO 

CAPIM VELHO – MARIA QUERINA, SITIO FERNANDO 
RODRIGUES, MARIO ABREU), SOBRADINHO, REMANSO 
(AMARELO PRETO), EMEF. JGM, EMEIF JLO. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h30 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 
 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

12 KOMBI 48,4km 

69KM 

SOBRADINHO 

FAZENDA ASSIS, SITIO JOÃO LEME – VALE DO SOL, SITIO 
MARIO ABREU, E.E ALD. O TRAJETO INICIA –SE AS 17h50 e 
chega até a escola as 18h40 e o retorno inicia- se as 23h. 

Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
 

03 KOMBI 20,6km 

 
 

 
 

14 
 

PARACATUBA/ CAVALINHO 

 
PARACATUBA, E.E ANTONIO LUIZ DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 17h e chega até a escola as 16h40 
e o retorno inicia- se as 23h. 

 
Noite 

INÍCIO DAS AULAS: 19h 
FIM DAS AULAS: 23h 

01 KOMBI 71,8KM 71,8KM 

 

15 

CORISCO 

CORISCO, FAZ. VISTA ALEGRE, BARCO PRINCESINHA DO 
VALE EMEIF JLO, EMEF. JGM, E.E ANTONIO LUIZ DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 05h30 e chega até a escola as 
06h40 e o retorno inicia- se as 12h. 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

07 KOMBI 18,4KM 

27KM 
 

CORISCO 

FAZ. VISTA ALEGRE, E.E ANTONIO LUIZ DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 18h e chega até a escola as 18h40 
e o retorno inicia- se as 23h. Noite 

INÍCIO DAS AULAS: 19h 
FIM DAS AULAS: 23h 

01 KOMBI 8,6KM 

 
 

16 PEDRO JUSTO 

FAZ.SANTO ANDRÉ (PORTUGUES) SILOTO, MARIA 
EUGENIA, FAZ. SÃO LUIZ, FAZENDA RECANTO DO SONHO, 
SITIO 3 IRMÃS (ZENAIDE), SITIO VALIM, EMEF. POSTO 
RANCHO TIBIRIÇA, EMEF. JGM, E.E ANTONIO L. DUARTE. 
O TRAJETO INICIA –SE AS 04h e chega até a escola as 06h40 
e o retorno inicia- se as 12h. 
 

Manhã 
INÍCIO DAS AULAS: 7h 
FIM DAS AULAS: 12h35 

 

09 KOMBI 137km 215,4KM 
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PEDRO JUSTO 

 
SÍTIO SÃO ROQUE, PREGÃO, FAZ. PALMEIRA, E.E 
ANTONIO LUIZ DUARTE 
O TRAJETO INICIA –SE ÀS 18h e chega até a escola as 18h40 
e o retorno inicia- se as 23h. 
 

Noite 
INÍCIO DAS AULAS: 19h 

FIM DAS AULAS: 23h 
 

03 KOMBI 78,4km 

 

17 FAXINAL 

FLORA RICA (CONFINAMENTO E SEDE), BAIRRO FAXINAL, 
BAIRRO DOS AMAROS, FAZENDA CAPUAVA, EMEF POSTO 
RANCHO TIBIRIÇA, FAZ. AGUA BRANCA (OLARIA). 
O TRAJETO INICIA-SE AS 10h30 E CHEGA ATÉ A ESCOLA 
ÀS 11h40 E O RETORNO INICIA-SE ÀS  E 16h30 
 

Tarde 
INÍCIO DAS AULAS: 12h45 

FIM DAS AULAS: 17h45 
07 KOMBI 86,8Km 86,8Km 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 
 

ANEXO III - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

E-mail:  CNPJ nº 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, 
monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra 
comunicações Móveis) / GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das escolas pública no 
município de Paranapanema, a seguir discriminadas: 
 
LOTE I – ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS 
 

Nº Linha Nome da Linha 
Quant. 
KM Dia 

Valor Unitário 
do KM 

Valor Total 
Diário 

TOTAL 12 MESES 
(valor diário x 200 dias) 

      

      

      

      

 

 
Valor global do lote .................................................... (R$) 

 
 

 
Valor global por extenso: (                                                                                                        ) 

 
 
LOTE II – KOMBI E VAN 
 

Nº Linha Nome da Linha 
Quant. 
KM Dia 

Valor Unitário 
do KM 

Valor Total 
Diário 

TOTAL 12 MESES 
(valor diário x 200 dias) 

      

      

      

      

 

 
Valor global do lote .................................................... (R$) 

 
 

 
Valor global por extenso: (                                                                                                        ) 

 
Obs. Ficará a cargo do licitante o preenchimento das informações de todas as linhas que compõe o lotes, 
conforme informações constante do Anexo II deste instrumento. 
 
1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 
de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93). 
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2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
edital e na legislação vigente. 
 
3 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-
se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

Nome do Representante: 

Identidade nº CPF nº 

Local e Data: 

Assinatura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Página 57 de 78 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 
  
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
Eu ....................................................................... (nome completo), RG nº ........................................, 
representante legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº............................, DECLARO, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de 
habilitação conforme os documentos integrantes do envelope  n.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de 
acordo com as exigências constantes do Edital de Pregão n.º 01/2020. 
 

..................., ....... de ..................... de 2020. 
 
 
 

Nome e assinatura do representante 
RG: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Página 58 de 78 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 

 
 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
............................................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou 
CPF sob o nº ................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos. 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ) . 

 
..................., ....... de ..................... de 2020. 

 
 
 

Nome e assinatura do representante 
RG: 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 

 
ANEXO VI - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 
............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., 
Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 
..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), 
............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e 
domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 
................................... 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), 
...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e 
domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., 
Estado de .......................... 
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020, da Prefeitura Municipal de 
Paranapanema, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar 
atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência 
deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 
 
 

..................., ........  de ......................... de 2020. 
 
 
 

Outorgante 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 

 
ANEXO VII - TERMO DE VISITA DAS LINHAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de Paranapanema 
Pregão Presencial n.º 01/2020 

 
 

A empresa .........................................................................................................................................................., com 
sede à ..............................................................................................., na cidade de 
................................................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/CPF n.º..............................................................., por intermédio de seu representante legal ou 
responsável técnico  o (a) 
Sr(a).................................................................................................................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ......................................................../.............. e do CPF nº 
............................................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento a 
formalização da proposta financeira em referência, que visitou os percursos onde serão executados os serviços 
de transporte de alunos, objeto da licitação em epígrafe, bairros: XXXXXX. Declara ainda que, tem pleno 
conhecimento de todas as condições das linhas de transporte de alunos, estando familiarizado com a natureza e 
vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir 
no valor da proposta. 
 

..................................................., ................... de ....................................../2020. 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante da empresa licitante 
RG n.º.................................................................. 

 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante da Prefeitura 

(nome e cargo) 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2020 

 
ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO N.º ___/2020 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA E ........................... 
 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema, com sede na Rua.............................., nº ..........., inscrita no CNPJ sob 
o nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Sr. .............., portador do RG nº ............., inscrito no CPF nº ................., e a empresa 
......................................, com sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade de ................., Estado de 
.........................., inscrita no CNPJ sob o nº ................., doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato por ..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº ............................, 
firmam o presente Contrato, concernente à licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2020.  
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os 
princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) 
1.1 - O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte escolar, monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema 
Global pra comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das escolas pública no 
município de Paranapanema, nas especificações e quantidades discriminadas na cláusula terceira, conforme 
especificações constantes no Edital e Anexo I do Pregão Presencial n.º XX/2020 – LOTE XX, que integram este 
termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS) 
2.1 - Na hipótese de o serviço apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 
 
2.2 - Constatadas irregularidades na forma de execução do objeto contratual, a Prefeitura poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua retificação ou rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) se disser respeito à diferença de rotas fixadas ou de quantidades de veículos disponibilizados para a 
execução dos serviços, determinar sua substituição e/ou adequação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de substituição e/ou adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
c) aplicação das penalidades do item 14 do edital. 
 
2.3 - A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
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2.4 - A Administração rejeitará o objeto fornecido em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93). 
 
2.5 - Das condições de execução: 
2.5.1 - A contratada deverá realizar a disponibilização inicial dos veículos apropriados para o transporte de 
passageiros, conforme a necessidade da região, objetos da contratação, após a assinatura do contrato; 
2.5.2 - Os serviços serão executados em estradas pavimentadas ou não, devendo os veículos estarem em 
perfeito estado de uso e conservação e estarem disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a 
comunicação formal do Departamento Municipal responsável da Prefeitura, sendo que os serviços serão 
executados nos dias, horários e locais estabelecidos pelos respectivos Departamentos municipais, podendo 
haver alterações dos mesmos, desde que haja necessidade e de comum acordo. 
2.5.3 - Os veículos deverão estar predispostos para realizarem os serviços, conforme necessidades da 
Contratante. 
2.5.4 - Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN, em 
função de vistoria periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas condições de uso e conservação. Deverão 
conter todos os equipamentos de segurança (cinto de segurança, tacógrafo, extintores, etc.) e especificações do 
CONTRAN e estar com a documentação regular, ou seja, veículos e motoristas deverão cumprir as exigências 
dos arts. 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
2.5.5 - A Prefeitura Municipal de Paranapanema não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
provenientes de ações de prepostos da Contratada e será de inteira responsabilidade da Contratada qualquer 
dano causado pela atuação da Contratada a serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros. 
2.5.6 - Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, manutenção, seguros, 
taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sócios e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços 
propostos, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada. 
2.5.7 - Ficará a critério desta PREFEITURA, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não atenderem ao 
padrão dos serviços contratados. 
2.5.8 - Os veículos somente poderão executar os serviços mediante autorização (Ordem de tráfego) emitida pelo 
setor encarregado de gerenciamento, sendo que quaisquer serviços aferidos sem autorização ou incompatível 
não serão consideradas pela contratante. 
2.5.9 - Em caso de substituição do veículo, a Contratada obriga-se a informar e remeter Secretaria Municipal de 
Educação, os documentos acima referentes ao novo veículo a ser utilizado. 
2.5.10 - A Contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas de forma a manter a 
segurança dos passageiros quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas 
ao seu conhecimento ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da situação e 
não repetição dos fatos que gerarem as reclamações. 
2.5.11 - A Contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após a constatação do fato a contar da comunicação efetuada pela Contratante, providenciando 
imediatamente meios compatíveis para complementação do translado interrompido, através de veículos extras 
afim de garantir a presença dos alunos nas escolas. 
2.5.12 - Todo o pessoal e veículo locado pela Contratada para realização do serviço deverão apresentar-se a 
cada início e término dos trabalhos no local determinado pela Contratante, sendo expressamente proibida a 
permanência do mesmo em locais indevidos e incompatíveis às suas atividades. 
2.5.13 - Todos os empregados da Contratada deverão trabalhar sempre portando crachá com identificação da 
empresa e uniformizados. 
2.5.14 - A Contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a jornada de trabalho e, 
ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, passageiros e com os 
servidores da Secretaria Municipal de Educação. 
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2.5.15 - Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da Contratada e solicitar a sua 
substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as normas 
estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da Contratante. 
2.5.16 - É vedado à Contratada, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço sem prévia e expressa 
comunicação à contratante. 
2.5.17 - A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se 
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão 
destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da Contratante. 
2.5.18 - Caberá à Contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou patrimoniais causados por seus 
empregados em bens da Contratante, bem como desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados 
em suas dependências, de quem quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da 
Contratada. 
2.5.19 - Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado da Contratada o valor da 
indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive em 
faturas vincendas, o que fica desde já pactuado. 
2.5.20 - A Contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 
2.5.21 - A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período normal de 
expediente à disposição, para representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos poderes para responder 
pelos serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu 
pessoal e por qualquer comunicação junto a contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da 
Contratada que não o preposto ou representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou 
decisões da Contratada e/ou Contratante. 
2.5.22 - A Contratada conforme o caso deverá manter em dia o registro de seus empregados a serviço da 
contratante em livro próprio ou em fichas, devidamente rubricados e legalizados pelo órgão competente do 
Ministério do Trabalho, atualizar as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada empregado 
e exibir os livros e/ou fichas mencionadas ou documento equivalente, sempre que solicitado pela Contratante. 
2.5.23 - Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante, sendo 
de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao Seguro de Acidente de Trabalho, desligamento, horas 
extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à Contratante qualquer tipo de 
responsabilidade nem encargos de qualquer natureza. 
2.5.24 - A Contratada deverá apresentar a Contratante a Nota Fiscal dos serviços até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente a execução do contrato, devidamente acompanhada da planilha de especificações dos dados e 
com todas as certidões exigidas e atualizadas, para o devido ATESTO e liquidação. 
 
2.6. A CONTRATADA, neste ato, entrega como Garantia contratual o valor de R$ (XX,XX), através de (caução 
em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária), correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor total do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) 
3.1 - O valor global deste contrato é de R$ ...................... (............), considerando os valores unitários das linhas 
que compõem o lote, abaixo transcritas, conforme classificação final da Contratada constante na ata da sessão 
do pregão presencial, devidamente juntada nos autos do referido processo, correspondendo ao objeto definido 
na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
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LOTE XX 

 

LINHAS 

Quantitativos 
Valores 
em (R$) 

Estimativa total  
dias 

(12 meses) 

Km total  
(por dia) 

Km total 
estimado  

(12 meses) 

Valor por  
km rodado 

Valor total 
por dia 

Valor total 
por linha 

(p/ 12 meses) 

       

 

 
Valor global do Contrato ........................................................................................... R$  

 
 

 
3.2 -Os preços praticados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e suas alterações), que 
deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante. 
 
3.3 -O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de requerimento 
formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos 
custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento e nunca de forma não retroativa. 
 
3.4 - Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Contratante convocará a Contratada para proceder 
ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de desclassificação da proposta e aplicação das penalidades 
impostas neste edital e contrato. 
 
3.5 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, inciso I e § 1º da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) 
4.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato neste exercício correrão por conta da seguinte 
unidade orçamentária junto ao orçamento programa vigente do município.  
 
- Unidade Orçamentária: XXXXXX 

 

Funcional  
Programática 

Elemento  
de Despesa 

Fonte 
Cód. 

Aplicação 

XXXXXX XXXXXX XX XX 

 
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) 
5.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a execução dos 
serviços, mediante apresentação e aceitação de nota fiscal, acompanhado de requisição da Secretaria 
responsável, contendo a descrição dos dias de serviços realizados, de acordo com as especificações do edital 
desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93. 
5.1.1 - Para cálculo dos pagamentos serão considerados os dias efetivamente rodados. 
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5.2 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 
reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
5.3 - Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência Social, sem fins 
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter 
Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, 
conforme o caso, da Instrução Normativa da RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em duas vias, assinadas 
pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Paranapanema efetuar as retenções cabíveis, 
previstas na referida norma. 
 
5.4 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas 
e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços. 
 
5.5 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada. 
 
5.6 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à Contratada, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
5.7 - A Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra 
bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
5.8 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota Fiscal para 
pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas. 
5.8.1 - Tendo em vista que a Prefeitura tem responsabilidade subsidiaria trabalhista, para a liberação do 
pagamento, a contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação da folha de pagamento do mês 
anterior, bem como comprovar a manutenção de todas as condições de habilitação, incluídas a regularidade 
fiscal com o FGTS, e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com fundamento 55, inciso XIII, e artigo 67 c/c 
artigo 71 da Lei nº 8.666/93. 
 
5.9 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Contratante. 
 
5.10 - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por 
cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.  
 
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA) 
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será até 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, inc. II da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
6.2 - REAJUSTE: Ocorrendo a hipótese de prorrogação contratual, os valores contratados poderão ser 
reajustados, consoante dispõe o art. 40, XI c.c. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93; utilizando-se como índice o “IPC-FIPE 
- transportes”, ou qualquer outro que venha a substituí-lo à época do ajuste. 
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CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)  
A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra de motoristas e monitores, materiais em quantidades 
suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços de transporte de alunos, obriga-se a: 
  
7.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, observando 
as prescrições contidas nos Decretos Estaduais n.ºs 19.835, de 29.10.82, 24.675, de 30.01.86, 29.912 de 
12.05.89, 31.105, de 27.12.89 e 32.550, de 07.11.90 e Lei Federal n.º 9.503, de 23.09.97, com as atualizações 
introduzidas pelas Leis Federais nº 9.602 de 21/01/98, n.º 9.792 de 14/04/99 e n.º 10.517 de 11/07/02, e suas 
regulamentações, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los. 
 
7.2. Observar todas as cláusulas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, bem como a legislação municipal 
contendo as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares. 
 
7.3. Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos 
locais e horários fixados pelo Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a 
impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido. 
 
7.4. Providenciar a identificação do Contratante, a ser colocada em local visível nos veículos, conforme logotipo a 
ser fornecido pela mesma. 
 
7.5. Arcar com todas as despesas relativas a combustível, troca de óleo, lubrificantes e demais suprimentos, 
necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 
 
7.6. Disponibilizar veículos devidamente abastecidos e equipados com tacógrafos e GPS; 
 
7.7. Comprovar a cobertura de seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros, 
cobertura total para caso de destruição total ou parcial do bem; 
 
7.8.  Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguro obrigatório, seguro contra 
roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros, cobertura total para caso de destruição total ou 
parcial do bem, IPVA, taxas de emplacamento, bem como quaisquer outros custos decorrentes da utilização dos 
veículos, inclusive reparos no veículo, decorrentes do uso ou de acidente, e troca de óleo, inclusive custos 
referentes a multas provenientes de infração às leis do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que 
tenham sido causadas por dolo ou culpa da Contratada, e o abastecimento de combustível; 
 
7.9. Observar os locais de embarque e desembarque estabelecidos pelo Contratante de acordo com o itinerário 
estipulado; 
 
7.10. Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina 
do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato, responsabilizando-se integralmente por eventuais 
ocorrências inerentes à matéria. 
 
7.11. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem como cumprir a 
legislação de trânsito e de tráfego rodoviário no que tange ao transporte escolar, entre outros também deverá ser 
observado: 
a) O percurso deverá ser realizado obrigatoriamente com todos os passageiros sentados. 
b) Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos. 
c) Os alunos serão identificados com crachá ou Registro do Aluno (RA) indicando o nome completo, endereço de 
residência e a escola a que pertencem. 
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d) O motorista e o monitor também serão identificados com crachá, com foto recente, indicando o nome da 
empresa e seus dados pessoais. 
e) O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos permaneçam sentados e usem corretamente o cinto 
de segurança. 
 f) O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos subam e desçam do veículo nos locais indicados no 
contrato. 
 g) O motorista e o monitor deverão manter a porta do veículo fechada, durante o percurso. 
 h) O motorista e o monitor deverão zelar para que o número de alunos não exceda a capacidade de assentos do 
veículo. 
 i) O motorista e o monitor deverão comunicar à Unidade Escolar, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços. 
  j) A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do condutor. 
 
7.12 Comunicar ao preposto do Contratante, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras e/ou 
impedimentos temporários e mudanças no sentido de tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e 
horários. 
 
7.13 Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que atingirem as idades máximas (em anos), 
contadas a partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos. 
 
7.14 Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento, reparos 
mecânicos, má conservação, condições de segurança, higiene ou limpeza. O Contratante poderá inspecionar 
regularmente os veículos e, caso constate alguma irregularidade, notificar a Contratada. 
 
7.15 Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pelo Contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
a partir do recebimento de notificação. 
 
7.16 Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os serviços, encaminhando ao 
Contratante os condutores com funções legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, 
preferencialmente, com experiência mínima de 1 (um) ano na função. 
 
7.17 Manter em serviço somente profissionais capacitados, portando crachá de identificação individual, do qual 
deverá constar o nome da Contratada, nome do funcionário, número de registro, função e fotografia do 
empregado portador. 
 
7.18 Comprovar formação técnica e específica dos condutores dos veículos, mediante apresentação de 
habilitação expedida pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo 
DENATRAN e DETRAN. 
 
7.19 Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e comprometer-se 
que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no relacionamento com o pessoal do Contratante, 
observando o controle do regimento do trabalho e descanso dos condutores, acompanhando e comprovando sua 
saúde física e mental. 
 
7.20 Não permitir que qualquer condutor e/ou monitor se apresentem ao serviço com sinais de embriaguez ou 
sob efeito de substância tóxica. 
 
7.21 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. 
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7.22 Providenciar treinamentos e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro dos 
níveis de qualidade desejados. 
 
7.23 Efetuar a substituição do condutor e/ou monitor, de imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a 
prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 
 
7.24 Comunicar ao Contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de condutores e ou 
monitores dos itinerários ou dos serviços, ou de qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços ao 
Contratante. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada apresentará os respectivos currículos, ficando a 
cargo do Contratante aceitá-los ou não, sendo que neste caso fará a recusa justificadamente para que a 
Contratada efetue nova substituição/inclusão. 
 
7.25 Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados. 
 
7.26 Fornecer uniformes e complementos adequados para o desenvolvimento das atividades, submetendo-os 
previamente à aprovação do Contratante, sem ônus para seus empregados. 
 
7.27 Fornecer obrigatoriamente aos empregados alocados neste Contrato todos os benefícios previstos no 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho em vigor. 
 
7.28 Fornecer vale-refeição aos seus empregados, independentemente, de previsão em convenção coletiva de 
trabalho. 
 
7.29 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave não 
permaneça em serviço.  
 
7.30 Atender, de imediato, as solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não 
qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços. 
 
7.31 Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou bens de terceiros, 
bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade. 
 
7.32 Apresentar ao Contratante, quando exigido, comprovante de pagamentos de salários, apólices de seguro 
contra acidente de trabalho ou legalmente obrigatórios, quitação de suas obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço do Contratante, por 
força do contrato, quando for o caso. 
 
7.33 Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
da execução do contrato. 
 
7.34 Disponibilizar veículos e empregados em quantidades necessárias para garantir a prestação dos serviços 
nos horários contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 
 
7.35 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições que culminaram em sua habilitação / qualificação na fase da licitação. 
 
7.36 Não transportar passageiros em pé, salvo para prestação de socorro em caso de acidente ou avaria. 
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7.37 Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante, por meio de líder ou 
diretamente quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o 
resultado final dos serviços. 
 
7.38 Observar as legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as 
regulamentações do IBAMA, CONAMA e Secretaria do Meio Ambiente/SP, destacando-se a Lei Federal nº 
8.723/93, Resolução CONAMA nº 16/93, Portaria IBAMA nº 85/96, Lei Estadual nº 997/76, Decreto Estadual nº 
8.468/76 e alterações. 
 
7.39 Manter programa interno de autofiscalização da correta manutenção da frota, quanto à emissão de fumaça 
preta, especialmente para os veículos movidos a óleo Diesel que integrem a frota utilizada na presente prestação 
dos serviços, sob pena de rescisão contratual. 
 
7.40 Utilizar veículos movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental, visando à redução efetiva 
de emissões poluidoras à atmosfera. 
 
7.41 Manter os veículos eventualmente envolvidos no apoio e supervisão dos serviços preferencialmente 
movidos a etanol ou gás natural veicular (GNV). 
 
7.42 Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos especialmente quanto à aquisição e 
descarte de pneus, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos veículos. 
 
7.43 Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e outras disposições previstas em 
normas coletivas da categoria profissional, no que for cabível. 
 
7.44 Proceder, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, as anotações e registros pertinentes a todos 
os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de 
eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou 
previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a Contratada. 
 
7.45 Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas 
funções. 
 
7.46 Cumprir as posturas do município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução 
dos serviços. 
 
7.47 Providenciar para os veículos seguro obrigatório para os passageiros, regulamentado pela ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres), para eventuais sinistros contra a vida dos passageiros e terceiros, 
decorrentes da prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) 
8.1 Fornecer os itinerários e horários de partida e chegada. 
 
8.2 Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual, solicitando à 
Contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento. 
 
8.3 Exercer a fiscalização dos serviços, na unidade escolar. 
 
8.4 Fornecer à Contratada, listas com os nomes dos alunos, por linha de transporte, mantendo-as atualizadas. 
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8.5 Efetuar pagamentos de acordo com o estabelecido em contrato. 
 
8.6 Expedir Autorização de Serviços, com indicação dos locais em que os serviços serão executados. 
 
8.7 Promover o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da Contratada e cumprir suas 
obrigações estabelecidas neste contrato. 
 
8.8 Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados. 
 
8.9 Comunicar à Contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a suspensão de aulas e/ou 
períodos. 
 
8.10 Comunicar imediatamente e por escrito à Contratada qualquer necessidade de alteração dos percursos 
estabelecidos. 
 
8.11 Verificar o cumprimento adequado das condições contratadas e apurar irregularidade ou denúncia referente 
à prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) 
9.1 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da 
Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:  
a) advertência;  
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo 
para a execução dos serviços; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de 
Paranapanema, por prazo não superior a 02 (cinco) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
9.2 - O atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 
8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na 
seguinte proporção: 
a) atraso de até 03 (três) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 03 (três) dias, até o limite de 15 (quinze) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao 
dia. 
  
9.3 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de impedimento de licitar e 
contratar com a Municipalidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 
n.º 10.520/02. 
 
9.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.  
 
9.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
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9.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da intimação do interessado. 
 
9.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
9.8. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do objeto contratado, podendo ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 
CONTRATADA, efetuando avaliação periódica. 
9.8.1. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a completa responsabilidade da 
CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida. 
9.8.2. Sem prejuízo das infrações e penas cominadas pelo Código de Transito Brasileiro, pela Lei de Licitações e 
pelas demais normas aplicáveis, o Município adotará registro de infrações especificadas pelo descumprimento 
das normas do presente edital de licitação e contrato de prestação de serviço, constituindo-se em referencias 
para o controle do serviço público prestado. 
 
a) Consideram-se infrações leves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com 
multa de R$ 50,00 (cinquenta reais): 
I - utilizar veículo fora da padronização; 
II - fumar ou conduzir acesos cigarros assemelhados; 
III - omitir informações solicitadas pela Administração; 
IV - deixar de fixar a autorização estadual para o transporte escolar, na parte interna do veículo, em lugar visível 
aos usuários, contendo a capacidade máxima do veículo; a autorização municipal para o transporte escolar e 
outras informações determinadas pela Administração; 
V - operar sem portar a relação atualizada dos nomes e endereços dos passageiros transportados. 
 
b) Consideram-se infrações médias, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com 
multa de R$ 100,00 (cem reais): 
I - Desobedecer as orientações da fiscalização; 
II - Conduzir o veículo sem o prefixo fornecido pela Administração; 
III - Faltar com educação e respeito para com os usuários e público em geral; 
IV - Abastecer o veículo, quando estiver transportando passageiros; 
V - Deixar de realizar a vistoria no prazo estabelecido; 
VI - Manter o veículo em más condições de conservação e limpeza; 
VII - Embarcar ou desembarcar alunos em escolas não autorizadas pela Administração; 
VIII - Desobedecer as normas e regulamentos da Administração; 
IX - Não cumprir os horários determinados pela Administração; 
 
c) Consideram-se infrações graves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com 
multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais): 
I - Operar sem o selo de vistoria ou com selo de vistoria vencido; 
II - Alterar ou rasurar o selo de vistoria; 
III - Confiar a direção dos veículos a motoristas que não estejam devidamente autorizados pela administração; 
IV - Negar à apresentação dos documentos a fiscalização; 
V - Não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela administração; 
VI - Transportar passageiros não autorizados pela administração; 
VII - Trafegar com veículos em condições mecânicas que comprometam a segurança; 
VIII - Conduzir veículos com imprudência ou negligência; 
IX - Parar os veículos para embarque e desembarque em locais diferentes dos ordenados pela administração; 
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d) Consideram-se infrações gravíssimas, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis 
com multa de R$ 200,00 (duzentos reais): 
I - Deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 01 (um) dia letivo; 
II - Colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificação; 
III - Trafegar com portas abertas; 
IV - Conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível de alcoolemia, ou sob efeito 
de drogas ilícitas ou sob qualquer condição que comprometa a plena saúde física e mental, inclusive quando em 
decorrência de medicamentos; 
V - Operar com veículos que não contem os requisitos legais para o transporte de escolares; 
VI - Conduzir veículos sem a habilitação e os demais requisitos exigidos para o transporte de escolares; 
VII - Assediar sexual ou moralmente os usuários do transporte escolar; 
VIII - Conduzir veículos com operações de alto risco pra os usuários; 
IX - A prática de qualquer ato não condizente com os princípios que reagem a Administração Pública ou a 
prestação dos serviços públicos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) 
10.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 e 79 da Lei Federal n.º 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no 
Edital. 
10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o 
direito à prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) 
11.1 - O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em 
parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) 
12.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da execução dos 
serviços à Prefeitura. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos ou subordinados e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros 
na execução deste contrato. 
 
12.2 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a Contratada. 
 
12.3 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
12.4 -A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
que lhe foram exigidos na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) 
13.1 - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas 
decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
 



Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Página 73 de 78 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) 
14.1 - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará 
sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como 
condição indispensável para sua eficácia. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA ANÁLISE JURÍDICA) 
15.1 - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela 
Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Paranapanema, conforme determina a legislação em vigor. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DO FORO) 
16.1 - O Foro do contrato será o da Comarca de Paranapanema/SP, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

 
Paranapanema, ....... de .............. de 2020. 

 
 

 
Prefeitura Municipal de Paranapanema    Empresa 
CONTRATANTE      CONTRATADA 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
______________________    _______________________ 
Nome       Nome 
RG      RG 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2020 

  
ANEXO IX - DECLARAÇÃO - CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 

DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2020 
 
 
 
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou 
criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira 
voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente 
data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo 
nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 
 

.........................., ....... de ................. de 2020. 
 

 
 

................................................ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2020 

 
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. 
_____________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, cujos termos declaro 
conhecê-los na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório ___________ nº. _________, realizado pela Prefeitura de Paranapanema. 
 

__________________, ____ de __________ de ______. 
 
 

 
 
 

______________________________. 
Nome e assinatura do representante. 

RG nº. ...................... 
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL - ANEXO XI 

 
Pregão Presencial n.º 01/2020 
Encerramento: 15 de janeiro de 2020 - às 10h00min. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por 
Sistema de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra comunicações Móveis)/ 
GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das escolas pública no município de Paranapanema. 
 
Senhor Licitante: 
 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Paranapanema – SP e essa empresa, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão 
Permanente de Licitação por meio do fax (14) 3713-9200 ou e-mail: danila.compras@paranapanema.sp.gov.br 
 
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
Razão Social:__________________________________________________________ 
 
C.N.P.J. n.º ___________________________ I.E. n.º ___________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________ 
 
Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________ 
 
Telefone: _________________________ Fax:________________________________ 
 
Pessoa para contato:____________________________________________________ 
 
RETIRAMOS, através do acesso à página www.paranapanema.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório do Pregão Presencial n.º 01/2020. 
 

Local: _____________, ______ de _______________ de 2020. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura/Carimbo empresa 
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ANEXO XII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos) 
 
CONTRATANTE:  
CONTRATADO:  
CONTRATO N.º (DE ORIGEM):  
OBJETO:  
ADVOGADO (S)/ N.º OAB: Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos CIENTES de que:  
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n.º 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil;  
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada 
pelo interessado, peticionando no processo.  
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber.  
 
 
LOCAL e DATA: _______________________________________________  
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:_________________________ 
Cargo:___________________________________________________________  
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  
E-mail institucional _________________________________________________  
E-mail pessoal:____________________________________________________ 
Telefone(s):_______________________________________________________ 
Assinatura:_______________________________________________________  
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Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome:______________________________ Cargo:_______________________  
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  
E-mail institucional _________________E-mail pessoal:____________________ 
Telefone(s):_______________________________________________________  
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:___________________________ Cargo:__________________________  
CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  
E-mail institucional __________________ E-mail pessoal:__________________ 
Telefone(s):______________________ Assinatura: _______________________  

 
 
 

 
  

 

 


