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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 074/2019 

PROCESSO N.º 8785/2019 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2019 

 

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

 
 
A Prefeitura Municipal de Mairinque TORNA PÚBLICO que se acha aberta a seguinte Licitação: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE 
FRETAMENTO, com a sessão de realização marcada para às 10:00hs do dia 19/12/2019. Edital 
completo e outras informações poderão ser obtidos a partir do dia 14/11/2019, junto ao Departamento 
de Compras, Licitações e Contratos desta Prefeitura, de segunda a sexta no horário das 09h às 16h, 
pelos telefones (11) 4718-8714/8677, e/ou obter mediante o acesso ao site da Prefeitura: 
www.mairinque.sp.gov.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 
Prefeito 

 
 
 
 
 



 

 

2 
 

 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 009/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO. 

 

APRESENTAÇÃO E ABERTURA: 

Sala de Licitações do Paço Municipal, localizada na Avenida Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, 
Mairinque-SP, CEP 18.120-000. 

DATA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: até 19/12/2019 às 10h00min, mediante 
protocolo dos mesmos junto à Comissão Permanente de Licitação. 

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após o término 
do prazo acima, em ato público. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE torna público, para conhecimento de quantos 
possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, por 
empreitada a preço global, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 
8.666/93 e demais normas complementares e disposições deste instrumento. 

I - DO OBJETO 

A presente Licitação visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
TRANSPORTE CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO, conforme 
descrito no Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

II - BASE LEGAL, ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS 

2.1 - A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 123/06. 

2.2 - Integram este Edital os Anexos: 

I Termo de Referência; 
II Proposta de Preço; 
III Modelo de Declaração de Cumprimento do artigo 7˚, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
IV Modelo de Declaração de Disponibilidade Equipamentos e Pessoal; 
V Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo de habilitação;  
VI Modelo de Declaração Submete aos termos do Edital; 
VII Minuta do Contrato; 
VIII Modelo de Declaração de ME ou EPP; 
IX Termo de Ciência e Notificação; 
X Declaração de Documentos à Disposição do TCE/SP 
XI      Modelo de Atestado de Visita Técnica 
 
 
III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1 – Poderão participar do presente certame as empresas que: 
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3.1.1 – Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
instrumento e seus Anexos. 

3.1.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

3.2 - Será vedada a participação de licitantes quando: 

3.2.1 – Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

3.2.2 – Sob processo de concordata, recuperação judicial ou falência, porém, que não tenham plano 
homologado pelo juízo e em regular execução; 

3.2.3 – Suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com qualquer órgão público da 
administração direta ou indireta do Município de Mairinque;  

3.2.4 - Cooperativas; e 

3.2.5 – Reunidas em consórcio. 

IV – CREDENCIAMENTO 

4.1 – Os documentos relativos ao credenciamento das licitantes que tenham protocolado seus 
envelopes tempestivamente serão apresentados ao Presidente da Comissão de Licitação na Sessão de 
Abertura dos envelopes, no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital. 

 

4.1.1 – As licitantes deverão se apresentar no horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, 
por meio de representante que deverá estar portando os documentos na forma descrita no item 5.2, em 
cópia simples com apresentação do original (para autenticação por servidor público) ou cópia 
autenticada, que o credenciará para todos os atos do certame e serão retidos pela Comissão de 
Licitação para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente licitação. 

 

4.1.2 O não comparecimento da licitante na Sessão não impedirá a abertura dos envelopes 
devidamente protocolados. 

4.2 – O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

4.2.1 – Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. No caso de Sociedade Anônima, deverá acompanhar os documentos de 
eleição dos Administradores; 

4.2.2 – Instrumento público de procuração com poderes específicos para interpor e desistir de 
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com 
prazo de validade em vigor; 

4.2.3 – Instrumento particular de procuração com firma reconhecida e com poderes específicos para 
interpor e desistir de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade 
Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

4.3 – Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
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4.3.1 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercício de 
Preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/06, e suas alterações, que deverá ser feita de acordo 
com o modelo estabelecido no ANEXO VII deste Edital, e apresentada na Sessão e FORA dos 
ENVELOPES N.º 01 E 02. 

4.4 – O Representante Legal ou o Procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

4.5 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma empresa 
no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
V - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 

5.1 – Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, em invólucros 
separados, não devassados, lacrados e rubricados no fecho, que deverão ser protocolados no Protocolo 
Geral da Prefeitura no endereço constante do timbre, até às 10:00 hs. do dia 19/12/2019 e conter os 
seguintes dizeres em sua face externa: 
 
 

 
 
 

 

VI – ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - A documentação a ser apresentada para fins de HABILITAÇÃO deverá ser a seguinte: 

6.2 – Habilitação Jurídica: 

6.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.2.2 – Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

6.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2019 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2019 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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em exercício; 

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

6.3 - Qualificação Econômico-Financeira 
 
6.3.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

6.3.1.1 - Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro exercício fiscal, poderão 
comprovar sua capacidade econômico-financeira através de balancetes mensais, conforme o disposto 
na Lei Federal nº. 8.541/92. 

6.3.2 – Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do balanço apresentado, para fins de análise 
das condições financeiras da licitante. A boa situação financeira das empresas será aferida ainda pela 
demonstração no mínimo dos seguintes índices, devendo ser apresentados por escrito e assinado pelo 
contador e pelo responsável legal da licitante. Os índices serão calculados sempre com duas casas 
decimais, arredondando-se as frações para o centésimo mais próximo, superior ou inferior: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC = AC/PC > ou = 1,1 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL –  

ILG=(AC+RLP)/(PC + ELP)> ou = 1,1 

GRAU DO ENDIVIDAMENTO  

GE = (PC + ELP) / AT < ou = 0,40 

ONDE: 

AC = ativo circulante 

PC = passivo circulante 

RLP = realizável a longo prazo 

ELP = exigível a longo prazo 

AT = ativo total 

 

6.3.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou positiva com efeitos de negativa 
(plano homologado pelo juízo competente e em plena e regular execução), expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, no original, na forma de provimento da E. Corregedoria da Justiça, 
expedida nos últimos 30 dias anteriores à data de abertura e encerramento desta licitação, bem como 
Certidão do Poder Judiciário, indicando quais cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a 
distribuição de falências ou concordatas. 
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6.3.4 – Comprovação de patrimônio líquido, mediante a comprovação pelo balanço patrimonial, na 
data da apresentação das propostas, igual ou superior a R$ 1.081.575,66, correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação. 

6.3.5 – Comprovação de garantia para licitar, no valor correspondente a 1% do valor estimado da 
contratação, no importe de R$ 108.157,56. 

6.3.5.1. A garantia para licitar poderá ser efetuada em qualquer uma das modalidades previstas no § 1º 
do art. 56 da Lei 8.666/93. 

6.3.5.2. A garantia para licitar deverá ter prazo igual ou superior à da validade da proposta. 

6.4 – Regularidade Fiscal 

6.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

6.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

6.4.3 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como segue: 

6.4.3.1 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

6.4.3.2 – Certidões Negativas de Débitos referentes a tributos estaduais inscritos em Dívida Ativa, 
expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda, através da Unidade Administrativa da sede da licitante 
ou Procuradoria-Geral do Estado; 
6.4.3.3 – Certidão Negativa de Débitos referentes a tributos municipais mobiliários, expedida pelo 
Órgão Executivo do município da sede da licitante; 

6.4.3.4 – Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – CND 

6.4.3.5 – Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
– FGTS 

6.4.3.6 – Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do 
Título VII-A  da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, nos termos da Lei Federal nº.12.440/2011. 

6.4.4. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com 
efeito de negativas. 

6.5. Qualificação técnica. 
 
6.5.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, necessariamente em nome do licitante, que demonstrem a experiência e execução 
de serviço pretérita de serviços de transporte escolar, compatíveis como objeto deste certame 
licitatório, com os seguintes quantitativos mínimos: a) frota de 16 ônibus; b) o transporte diário de 
1900 alunos; c) quilometragem diária de 1.780 km. 
 
6.5.1.1. Os quantitativos exigidos não são superiores a 60% sessenta por cento do serviço licitado, em 
obediência ao disposto na Súmula nº 24 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
6.5.1.2. É permitido o somatório de quantitativos de atestados, desde que os serviços tenham sido 
prestados em períodos concomitantes. 
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6.5.2.  Atestado de visita técnica demonstrando que a licitante realizou a visita técnica obrigatória, 
demonstrando que a licitante tenha pleno conhecimento das condições e locais (inclusive estradas 
rurais e sem asfaltamento) onde os serviços serão executados e ciência de todas as condições e 
eventuais dificuldades para sua execução. 
 
6.5.2.1. As visitas deverão ser agendadas junto à Secretaria de Educação, através do telefone (11) 
4718-9090, poderão ser realizadas até o dia útil que anteceder a data final para entrega dos envelopes. 
O roteiro contendo o trajeto das linhas deverá ser retirado no departamento de Compras e Licitações, 
no horário de funcionamento do Paço Municipal.  
 
6.5.2.2. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das 
condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento, 
como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 
 
6.5.2.3 Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob 
alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços ou condições existentes. 
 
6.5.3. Apresentar declaração de que se vencedor do certame apresentará para a assinatura do contrato 
os seguintes documentos: 
A)  Comprovante de registro em carteira de trabalho de, no mínimo: 28 motoristas e de 28 monitores 
com salário correspondente a, no mínimo, o piso salarial da categoria; 
B) Certificado de registro de 28 ônibus e 3 micro-ônibus adaptados para o transporte de escolares, 
original ou cópia autenticada e/ou documento hábil de propriedade ou posse em nome da contratada; 
C) Carteira de habilitação Categoria D ou superior dos condutores dos veículos; 
D) Comprovante da aprovação em curso dos motoristas como Condutores de Transporte Escolar 
dentro do prazo de validade; 
E) Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo Poder Judiciário em nome dos 
condutores dos veículos e monitores, notadamente, relativos aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores; 
 
6.5.4. A não apresentação da documentação prevista no item 6.5.3. e alíneas caracterizará recusa na 
assinatura do contrato. 
 
6.6 – Outras declarações: 
6.6.1 – Declaração formal assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que 
cumpre o dispositivo no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei Federal nº 
9.854 de 27/10/1999), conforme modelo Anexo III; 

6.6.2 – Declaração formal sob as penas da lei, com firma reconhecida, de disponibilidade dos veículos 
para a realização do objeto do certame caso venha a licitante ser julgada vencedora, de que os veículos 
estarão disponíveis e vinculados ao contrato, sob as penas cabíveis, que disporá de monitores e 
motoristas devidamente qualificados e habilitados para a condução dos ônibus, e que disponibilizará 
no transcorrer da contratação os equipamentos em perfeitas condições de uso, cujo modelo segue no 
Anexo IV; 

6.6.3 – Declaração expressa do responsável Legal da Empresa participante de que a mesma não se 
encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas 
desabonadoras no Cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal, direta e indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato 
impeditivo da Habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências 
contidas no Edital, conforme modelo Anexo V; 
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6.6.4 – Declaração de que se submete às disposições deste edital, bem como que apresentará a 
qualquer tempo, documentos necessários à instrução do processo licitatório, decorrente de diligências 
que a Comissão Licitação entender necessárias, conforme modelo Anexo VI. 

6.6 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

6.6.1 – A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida 
para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente 
alguma restrição.  
 

6.6.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista às empresas 
beneficiadas com acesso ao mercado na forma da LC 123/06, será assegurado o prazo de cinco dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.6.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, podendo a 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato. 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada ou por servidor da administração ou publicação em órgão de Imprensa 
Oficial, devendo os documentos, preferencialmente, ser relacionados, separados e colecionados na 
ordem estabelecida neste Edital. 

7.2 – 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. 

7.3 – Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu Representante 
Legal ou Procurador, com identificação clara do subscritor. 

7.4 – A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionada à confirmação de sua 
validade, também por esse meio, pela Comissão de Licitação. 

7.5 – Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e preferencialmente 
com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

7.5.1 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

7.5.2 – Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 

7.5.3 – Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados 
em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

7.6 – Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 
forma que não possam ser entendidos. 
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7.7 – Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, este deverá 
estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 
 

VIII – ENVELOPE II – PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 - A Proposta de Preço deverá: 

8.1.1 – Ser apresentada em 01(uma) via, conforme modelo do ANEXO II, impressa em papel 
timbrado da Proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu Representante Legal/Procurador, devidamente 
identificado; 

8.1.2 – indicar nome ou razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, seu 
endereço completo, telefone, endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, número de RG e 
cargo de seu Representante Legal /Procurador; 

8.1.3 – ter validade não inferior a cem dias corridos, contados a partir da data da sessão pública para 
abertura dos envelopes de habilitação. 

8.1.4 – apresentar cotação de preço unitário e preço total pelo lote, ambos expresso em algarismos 
com duas casas decimais. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o em extenso. 

8.1.4.1 – Os preços cotados devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado. 

8.1.5 – Conter declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como custos de 
transporte, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais 
etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à contratada. 

8.1.6 – Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza 
o julgamento a ter mais de um resultado. 

8.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e 
de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 

8.3 – Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas no ato, por simples 
manifestação de vontade do Representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa 
representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

8.4. – O valor estimado da contratação é o de R$ 10.815.756,66 (dez milhões oitocentos e quinze mil 
reais setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme Anexo I. 
 

IX – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
9.1 – A Comissão julgadora procederá a abertura do envelope I (documentação), conferirá e 
rubricará todo o conteúdo que, em seguida, também será examinado e rubricado pelos representantes 
legais ou procuradores das empresas participantes presentes, que assim o desejarem. 

9.2 – Poderá a Comissão de Licitação suspender a sessão “sine die”, para análise da documentação 
de habilitação, e realização de diligencias quando for o caso, publicando as exigências e o resultado no 
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DOE abrindo-se prazo para eventuais recursos. 

9.3 – Serão inabilitadas as licitantes ou desclassificadas as propostas que apresentarem 
documentação incompleta em desacordo com o presente Edital de licitação ou com borrões, rasuras 
em partes essenciais, sem a devida ressalva, que não permitam seu perfeito entendimento, constando 
esse fato e motivo que lhe deu causa na ata da sessão. 

9.4 – A comissão julgadora, encerrada a primeira fase do certame, após o transcurso do prazo de 
eventuais recursos procederá a abertura dos envelopes n˚ 02 (Proposta) das licitantes habilitadas. 

9.5 - O julgamento das propostas apresentadas pelos concorrentes habilitados, levar-se-á em 
conta, no interesse do serviço público, o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, para o fornecimento 
do serviço contratado. 

9.6 – Propostas que apresentarem preços impraticáveis, preço zero ou percentual de desconto 
irrisório, incompatível com os preços dos insumos, salários e benefícios válidos para região, acrescido 
dos respectivos encargos, não serão aceitas em hipótese alguma. 

9.7 - Serão desclassificadas as propostas que oferecerem vantagens não previstas no edital, ou 
baseadas em propostas de outras licitantes, bem como aquelas que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis, utilizando-se como parâmetro às bases constantes no Edital, ou que 
deixarem de apresentar qualquer um dos documentos relativos à Habilitação ou apresentá-los em 
desacordo com as exigências do presente Edital. 

9.8 Também serão desclassificadas as propostas desacompanhadas de planilha de custo anual que 
expresse a viabilidade da proposta. 

9.9 A proposta deverá ser realizada de acordo com o modelo, Anexo II. 

9.10 Deverá fazer parte integrante da proposta, sob pena de desclassificação, planilha detalhada de 
custos que demonstre a viabilidade da proposta. 

9.11 A planilha de custos deverá ser realizada tendo como base o mês da data da entrega da 
proposta, sendo que a data base do reajuste será a da apresentação da proposta. 

9.12 Na planilha de custos deverão estar consignados todos os custos necessários para a execução 
dos serviços com todos os custos fixos e variáveis, observando-se a legislação de regência e os termos 
do edital da concorrência pública e seus anexos. 

9.13 As licitantes deverão na planilha de custos apontar 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 Sorocaba e Região, cuja base territorial abrange o Município de 
Mairinque, 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 
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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.  

9.14 – Classificadas as propostas, será assegurada às licitantes Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte preferência a contratação, observadas as seguintes regras: 

9.14.1 – A Comissão de Licitações verificará se a licitante que apresentou a melhor proposta esta 
qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em caso positivo, considerará 
imediatamente sua Proposta como vencedora; 

9.14.2 – Se assim não for, a Comissão de Licitações convocará a Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou 
superiores em até 10% (dez por cento) do valor da proposta melhor classificada, para que apresente 
preço inferior ao da melhor classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 
direito de preferência. 
 

9.14.3. – No caso de existência de proposta apresentada por Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, cujos valores sejam idênticos, a convocação será feita mediante sorteio; 

9.14.4– Caso a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresente redução no valor de sua 
Proposta, esta será declarada vencedora do certame. 

 
9.14.5.– Não havendo apresentação de novo preço, inferior ao preço da Proposta melhor classificada, 
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as 
demais Microempresas de Pequeno Porte cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
previstas na Lei. 
 
9.14.6 – Caso não haja redução do preço nos termos dos subitens, será declarada vencedora a empresa 
que tenha originalmente apresentado a melhor proposta; 

9.14.7. Caso haja empate entre dois ou mais proponentes não enquadrados nos termos da Lei 
Complementar Federal N.º 123/2006, e depois de obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º, da 
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio; 

9.15.– A Comissão poderá desclassificar propostas por fundamento de ordem técnica, jurídica ou 
administrativa, desde que devidamente justificada. 

9.16. A comissão nomeada para análise e julgamento poderá, a qualquer momento, suspender o 
procedimento licitatório para realizar toda e qualquer diligência que julgue necessária lavrando-se 
respectivo termo em ata. 

9.17.– Havendo inabilitação de empresa interessada, o respectivo envelope proposta, será restituído de 
maneira intacta. 

 
9.18- Das decisões da comissão de licitação será dado conhecimento aos interessados mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado ou na própria sessão caso todos os licitantes estejam presentes. 

X - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
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10.1 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido á Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
através do e-mail glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br ou marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br. As 
impugnações referentes à presente Licitação serão fornecidas pelo Departamento de Licitações e 
Contratos Administrativos, desde que solicitados por escrito até o 2º (segundo) dia útil anterior à data 
de encerramento do prazo de entrega dos envelopes, desde que devidamente protocolados em original 
no PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS localizado no Piso 
Superior do Paço Municipal, localizada na na Avenida Lamartine Navarro, n.º 514, das 09h00min às 
16h00min. 
 

10.1.1 - Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 
precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação para participação no 
presente certame. 

10.1.2 – Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação decidir sobre a(s) impugnação(ões) antes da 
abertura do certame. 

10.1.3 – Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a 
formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame. 

10.1.4 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 
licitação. 

XI – FASE RECURSAL 

11.1 –Sobre as decisões da Comissão caberão os recursos previstos no art. 109 da Lei 8.666/93, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

XII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 – A comissão Permanente de Licitações procederá o respectivo julgamento e classificação das 
empresas licitantes, encaminhando a seguir o processo ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para 
homologação e adjudicação a seu critério. 

12.2 – O Adjudicatário, será convocado para, no prazo de 15 dias corridos, contados da data de 
recebimento da convocação, assinar o contrato. 
 

12.3 – O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 
solicitado por escrito durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Prefeitura. 

12.4 – A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, implicará nas 
sanções previstas em lei e neste edital. 

XIII – PREÇO E REAJUSTE 

13.1 – O preço será aquele proposto pela licitante vencedora. 

13.1.1 – O preço proposto deve incluir todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, 
trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 

13.2 – Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de 
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apresentação da proposta, aplicando-se em caso de reajuste a seguinte fórmula: 

R = (MO x 0,5 + VI x 0,2 + VPOD X 0,3), sendo: 

R = percentual de reajuste 

MO = fator de reajuste referente à mão-de-obra que deverá ser observado em razão da variação dos 

salários dos motoristas e será observado através de instrumento coletivo de trabalho  

VI = variação da inflação do período através do IPCA acumulado. 

VPOD = variação do preço do óleo diesel no período, que será observado pela variação dos preços 

médios das distribuidoras para a cidade de Mairinque, de óleo diesel S10, através do sitio da internet 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP. 

 

XIV – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO, RETIRADA DE ORDEM DE 
SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO 

14.1. A adjudicatária será convocada para, no prazo de 15 dias contados da data da convocação, para 
assinar o contrato, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado 
por escrito, durante seu transcurso, e que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções descritas na cláusula XVII deste 
edital. 

14.2 – As obrigações decorrentes desta Concorrência consubstanciar-se-ão no Contrato – Anexo VII a 
ser assinado pela licitante vencedora do certame, mediante prévia notificação, via meio eletrônico, 
e/ou DOE, deverá ser assinada pelo representante legal: diretor, sócio da empresa ou procurador, 
devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração e cédula de identidade. 

14.3 – A licitante vencedora que, convocada para assinatura do Contrato, não o fizer conforme 
disposto no item anterior, decairá do direito, podendo a Administração, sem embargo da aplicação das 
penalidades pertinentes, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela vencedora do certame, inclusive quanto aos 
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 
 

XV – DO PRAZO 

15.1 – O contrato terá vigência de 12 meses a partir do início de operação, e poderá ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

15.2. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, 
o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses, cf. § 4º 
do art. 57 da Lei 8.666/93, 

 

XVI – DO PAGAMENTO 

16.1 – O valor do objeto licitado será pago mensalmente, até o 15º dia útil de cada mês, após o 
recebimento do objeto e atestado na Nota Fiscal/fatura, de deverá ser apresentada todo primeiro dia 
útil do mês; 
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16.2 – O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mairinque ou por crédito em 
conta bancária destacada na nota fiscal. 

16.3 – Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, o 
prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

16.4 – Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação dos serviços. 

XII – PENALIDADES 

17.1 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a Detentora, 
garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 
nº. 8.666/93, e na Ata de Registro de Preços e demais normas pertinentes, as seguintes penalidades: 

17.1.1 – Advertência escrita; 

17.1.2 – Multa; 

17.1.2.1 – multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

17.1.2.2 – A penalidade prevista no item 17.1.2.1, multa de 10% sobre o valor da contratação será 
aplicada a contratante por inexecução total do objeto contratado, de modo proporcional à inexecução. 

17.1.2.3 – Pela inexecução parcial do objeto contratado será imposta multa de 10% sobre o valor da 
referente ao pagamento mensal devido à contratada.  

17.2 – As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, entretanto, 
conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso em que estarão 
sujeitas ao procedimento executivo. 

17.3 – O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao 
competente processo judicial de execução. 

17.4 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, podendo, ou não, a critério da contratante, 
aplicar também o previsto no Art. 37 da Lei 8666/93, suspendendo ou cancelando o registro do 
fornecedor inscrito; 

17.5 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a Administração Pública. 

XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as 
condições deste Edital e seus Anexos. 

18.2 – As licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do Edital, não 
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta 
ou do perfeito cumprimento do ajuste, conforme declaração prevista no Anexo V. 

18.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta 
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durante a realização da sessão pública da licitação. 

18.4 – A presente LICITAÇÃO será procedida e julgada observado o critério de julgamento de 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

18.5 -A presente LICITAÇÃO, nos casos omissos, subordina-se às todas as disposições contidas na 
Lei Federal de Licitações nº. 8.666/93, no que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas 
as cláusulas e anexos do Caderno Licitatório. 

18.6 – As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas. 

18.7 – A licitante vencedora deverá manter-se, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

18.8 – A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar, anular, julgar 
deserto ou prejudicado, no todo ou em parte a licitação, sem que tenham as licitantes o direito a 
qualquer indenização. 

18.9 – A subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços objeto do contrato, 
somente será permitida desde que formalmente autorizada pela Secretaria Municipal interessada, o 
subcontratado ou sucessor deverá possuir todos os requisitos de habilitação originalmente exigidos na 
concorrência que deu origem ao presente. 

18.10 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Mairinque (SP). 

18.11 – Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Mairinque (SP) para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes do presente, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

 

 
 

Mairinque, 13 de Novembro de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

OVIDIO ALEXANDRE 
AZZINI PRFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
PROCESSO N.º 8785/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2019  

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO. 
 
 
O prazo do contrato será de 12 meses a partir do início da operação e poderá ser prorrogado nos 
termos do art. 57, II, § 4º da Lei 8.666/93. 
 
A prestação dos serviços compreende:  
 
Execução das Rotas previamente estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Mairinque, 
inclusive horários e quantidades de rotas/viagens programadas, conforme “Ordem de Serviço 
Operacional”. 
 
A contratada arcará com todas as despesas (pessoal, combustível, tributos, fornecedores, etc.) 
para a execução dos serviços. 
 
Todo o veículo utilizado deverá contar com um motorista e um monitor. 
 
Os serviços visam transportar aproximadamente 3.200 alunos nos 200 dias letivos do ano. 
 
As rotas poderão ser alteradas unilateralmente pela Administração. 
 
As ordens de serviço serão emitidas pela Secretaria de Educação, a qual será gestora do 
contrato. 
 
A Secretaria de Educação fará a vistoria dos veículos para atendimento dos requisitos deste 
Edital e da legislação de regência. 
 
A licitante deverá fazer prova de posse idônea ou propriedade da frota. 
 
A frota deverá ser constituída por 28 veículos tipo ônibus, com idade máxima de 10 anos e 03 
(micro-ônibus) com idade máxima de 5 (cinco) anos, aferida através do ano modelo. 
 
Os ônibus deverão ter capacidade mínima de 49 lugares e os micros capacidade mínima de 15 
lugares. 
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Da totalidade dos ônibus, 25 serão para a frota operacional e 3 para a reserva técnica. 
 
Os ônibus utilizados na prestação do serviço deverão possuir plataforma elevatória e terem sido 
fabricados de acordo com a Norma ABNT/NBR 15570 e ter acessibilidade conforme Norma 
ABNT/NBR 14022. 
 
A Secretaria de Educação também conferirá a documentação do pessoal de operação: para os 
motoristas os requisitos do art. 138 do Código Nacional de Transito e para os motoristas e 
monitores certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo Poder Judiciário, 
notadamente, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. 
 
A Secretaria de Educação verificará o cumprimento da prestação do serviço nas unidades 
escolares e ficará a seu cargo verificar a necessidade de alteração dos trajetos das linhas, 
elaborando nova ordem de serviço para tanto. 
 
A empresa vencedora deverá atender às exigências legais para transporte de escolares. 
 
As licitantes deverão apresentar embasando sua proposta planilha de custos que aponte o total 
do custo do sistema considerando a despesa anual com pessoal, tributos, depreciação de veículos 
e remuneração de capital, combustíveis, equipamentos, manutenção, seguro obrigatório, ou seja 
todos os custos fixos e variáveis da operação. 
 
Haverá desclassificação da proposta caso a planilha não reflita os custos do serviço. 
 
O valor estimado da presente contratação é o de R$ 10.815.756,66 (dez milhões oitocentos e 
quinze mil reais setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), considerando-se o 
valor km para o sistema de R$ 18,20. 
 
2 – JUSTIFICATIVA  
 
Esta licitação visa a necessidade do cumprimento do que estabelece a Lei 9.394/1996 (Lei de 
diretrizes e Base da Educação Nacional), oferecendo meios de acesso dos educandos às unidades 
escolares (transporte de qualidade e com segurança).  
 
3 - REQUISITOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:  
 
A empresa contratada, por força do presente instrumento, obriga-se a prestar os serviços de 
transporte escolar e fornecer prestação de serviço de monitoria durante todo o trajeto, mediante 
a contratação por inteira responsabilidade da empresa sobre os salários, encargos trabalhistas e 
tributários do pessoal empregado na operação (motorista e monitores), isentando esta Prefeitura 
de quaisquer responsabilidades quanto aos mesmos, conforme edital e anexos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente instrumento.  
 
5 - CABERÁ AO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO:  
 
A contratação de pessoal envolvido na execução dos serviços, os pagamentos dos seus salários e 
demais encargos trabalhistas serão de única responsabilidade da empresa vencedora da 
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licitação.  
 
Todos os veículos deverão contar com 1 (um) monitor. 
 
Obrigatoriamente, o motorista deverá, sempre que necessário, permitir e facilitar a fiscalização 
por parte desta Prefeitura em seu veículo e rota/trajeto, sendo expressamente proibido o 
motorista barrar ou dificultar a entrada do fiscal ou responsável pela fiscalização no interior do 
veículo.  
 
6. DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONTRATADA:  
 
a) Não é permitido ao motorista e monitor o uso de bermuda, camiseta sem mangas e/ou 
sandálias quando em serviço;  
 
b) O veículo deverá ser mantido sempre limpo e conservado;  
 
c) O veículo deverá possuir todos os acessórios obrigatórios por lei em perfeito funcionamento, 
bem como a documentação do veículo em ordem;  
 
d) Qualquer alteração na quilometragem, trajeto, número de alunos ou dias letivos, deverá ser 
comunicado imediatamente à Secretaria de Educação;  
 
e) O embarque e desembarque dos alunos deverão ser feitos sempre em frente ao portão das 
escolas;  
 
f) Cumprir rigorosamente o limite de velocidade e as leis para o Transporte de Alunos;  
 
g) Qualquer exigência da autoridade de Trânsito ou Legislação de acordo com o novo Código 
Brasileiro de Trânsito – Artigo 136 e seus itens, será inteiramente de responsabilidade do 
Contratado. 
 
h) O transporte deverá ser exclusivo de alunos, sendo expressamente proibido “caronas” a 
qualquer pessoa, bem como o transporte de objetos quando em serviço;  
 
i) O veículo utilizado no transporte de estudantes deverá sempre contar com uma FAIXA 
AMARELA ao redor do veículo contendo com o dístico ESCOLAR em preto, de acordo com a 
Legislação vigente (artigo 136 – inciso 3º da Lei nº 9.503/97), sendo proibida a prestação de 
serviço sem esta faixa.  
 
j) No caso de alteração, seja ela temporária ou troca definitiva do veículo utilizado para a 
prestação de serviço de Transporte Escolar, o mesmo não poderá ser inferior ao exigido no 
edital quanto a lotação e ano mínimo exigido para a linha.  
 
k) Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas de 
acordo com este Termo de Referência, sendo que a inobservância desta condição implicará 
recusa, com a aplicação das penalidades contratuais;  
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l) É expressamente proibido transportar alunos particulares juntos com os alunos do Transporte 
Escolar Municipal.  
 
m) Obrigatoriamente, o motorista terá que sempre que necessário permitir e facilitar a 
fiscalização por parte desta Prefeitura em seu veículo e rota/trajeto, sendo expressamente 
proibido o motorista barrar ou dificultar a entrada do fiscal ou responsável pela fiscalização no 
interior do veículo;  
 
n) É exigido e obrigatório a permanência do(a) monitor(a) no interior do veículo enquanto em 
transporte de alunos trajeto casa-escola e escola-casa, desde o primeiro até o último aluno.  
 
7 – DESCRIÇÃO DAS LINHAS E FROTA: 
 
As linhas estão descritas no quadro que segue, apontando a quilometragem e o período de 
atendimento. 
 

DESCRIÇÃO DAS LINHAS/ITINERÁRIOS  KM/LINHA VIAGENS/DIA PERÍODO 

APAE - Barreto / Granada / Recanto / Monjolinho  42 1 Manhã 

APAE - Flora / Sorocabana / Pantojo / Roda da Carroça / Nova Mairinque  41 1 Manhã 

APAE - Jd. Vitória / Oriental / Arco-Iris / Setubal / CDHU / São José  39 1 Manhã 

Emei Cristal I, II  46 2 Manhã 

Emei Felipe Lutifala 1 - Porta do Sol  35 1 Manhã 

Emei Felipe Lutifala 2 - Porta do Sol  33 1 Manhã 

Emei Gabriel Rocha - Sebandilha + Setúbal  29 1 Manhã 

Emei Laraine - Reneville + São José + Lagoinhas  18 1 Manhã 

Emei Mato Dentro - Cristal - Felix  43 1 Manhã 

Emei Mato Dentro - Moreiras  49 1 Manhã 

Emei Neuza Bertoncellos Moreiras 1  41 1 Manhã 

Emei Neuza Bertoncellos Moreiras 2  44 1 Manhã 

Emei Tereza Caramante ( Porta do Sol ) 1  30 1 Manhã 

Emei Tereza Caramante ( Porta do Sol ) 2  33 1 Manhã 

Emei Tereza Caramante ( Porta do Sol ) 3  31 1 Manhã 

Emeis Camargo Valêncio + Emilia Borges  16 1 Manhã 

Emeis Horácio Ribeiro + Ida Ponsoni ( Setubal, Oriental, São José )  32 1 Manhã 

Emeis Jovelino + Villaça + Paulo Freire ( Setubal , CDHU, Goianã )  42 1 Manhã 

Escola Horácio Ribeiro - Lagoinhas + Oriental  25 1 Manhã 

Escola Horácio Ribeiro - São José + Reneville  21 1 Manhã 

Escolar Pantojo - Escolas Flora + Nova Mairinque  22 1 Manhã 

Escolar Pantojo - Escolas Flora + Nova Mairinque 2  22 1 Manhã 

Patricia Pezzota 1  46 1 Manhã 

Patricia Pezzota 2  47 1 Manhã 

Sahara Mazzeo - Capuava + Bar do Cawboy + Tio Oscar  48 1 Manhã 

Sahara Mazzeo - Cristal + Mato Dentro  41 1 Manhã 

Sahara Mazzeo - Fersol + Concremix + Granja + Paneiras + Carmelita  59 1 Manhã 

Sahara Mazzeo - São Marcos + São José + Renascer  41 1 Manhã 
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APAE - Barreto / Granada / Recanto / Monjolinho  32 1 Meio dia 

APAE - Flora / Sorocabana / Pantojo / Roda da Carroça / Nova Mairinque  31 1 Meio dia 

APAE - Jd. Vitória / Oriental / Arco-Iris / Setubal / CDHU / São José  39 1 Meio dia 

Emei Cristal I, II  46 2 Meio dia 

Emei Felipe Lutifala 1 - Porta do Sol  40 1 Meio dia 

Emei Felipe Lutifala 2 - Porta do Sol  33 1 Meio dia 

Emei Gabriel Rocha e Horácio Robeiro - Setúbal e Oriental  25 1 Meio dia 

Emei Laraine / Horácio Ribeiro - Reneville + São José + Lagoinhas  18 1 Meio dia 

Emei Neuza Bertoncellos Moreiras 1  41 1 Meio dia 

Emei Neuza Bertoncellos Moreiras 2  44 1 Meio dia 

Emei Paulo Freire - Reneville / São José  17 1 Meio dia 

Emei Tereza Caramante - Marmeleiro + Barreto e Granada  18 1 Meio dia 

Emei Tereza Caramante ( Porta do Sol ) 1  30 1 Meio dia 

Emei Tereza Caramante ( Porta do Sol ) 2  33 1 Meio dia 

Emei Tereza Caramante ( Porta do Sol ) 3  31 1 Meio dia 

Emeis Camargo Valêncio + Emilia Borges  16 1 Meio dia 

Emeis Jovelino + Villaça + Paulo Freire ( Setubal , CDHU, Goianã )  42 1 Meio dia 

Escola Gabriel Rocha - Setúbal + Sebandilha  34 1 Meio dia 

Escola Horácio Ribeiro - Logoinhas + São José + Oriental  38 1 Meio dia 
Escola Laraine / Horácio / Maria Lucia Bitencort ( São José - Reneville - Jd. 
Vitória )  35 1 Meio dia 

Escolar Pantojo - Escolas Flora + Nova Mairinque  25 1 Meio dia 

Escolar Pantojo - Escolas Flora + Nova Mairinque 2  22 1 Meio dia 

Patricia Pezzota 1  41 1 Meio dia 

Patricia Pezzota 2  42 1 Meio dia 

Sahara Mazzeo - Capuava + Bar do Cawboy + Tio Oscar  48 1 Meio dia 

Sahara Mazzeo - Cristal + Mato Dentro  51 1 Meio dia 

Sahara Mazzeo - Fersol + Concremix + Granja + Paneiras + Carmelita  59 1 Meio dia 

Sahara Mazzeo - São Marcos + São José + Renascer 51 1 Meio dia 

APAE - Barreto / Granada / Recanto / Monjolinho  32 1 Tarde 

APAE - Flora / Sorocabana / Pantojo / Roda da Carroça / Nova Mairinque  31 1 Tarde 

APAE - Jd. Vitória / Oriental / Arco-Iris / Setubal / CDHU / São José  39 1 Tarde 

Emei Cristal I, II 46  46 2 Tarde 

Emei Felipe Lutifala 1 - Porta do Sol  35 1 Tarde 

Emei Felipe Lutifala 2 - Porta do Sol  33 1 Tarde 

Emei Gabriel Rocha e Horácio Robeiro - Setúbal e Oriental  33 1 Tarde 

Emei Laraine / Horácio Ribeiro - Reneville + São José + Lagoinhas  18 1 Tarde 

Emei Mato Dentro - Cristal - Felix  43 1 Tarde 

Emei Mato Dentro - Moreiras  42 1 Tarde 

Emei Neuza Bertoncellos Moreiras 1  41 1 Tarde 

Emei Neuza Bertoncellos Moreiras 2  44 1 Tarde 

Emei Paulo Freire - Reneville / São José  19 1 Tarde 

Emei Tereza Caramante - Marmeleiro + Barreto e Granada  18 1 Tarde 

Emeis Camargo Valêncio + Emilia Borges  16 1 Tarde 
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Emeis Horácio Ribeiro + Ida Ponsoni ( Setubal, Oriental, São José ) 32 1 Tarde 

Emeis Jovelino + Villaça + Paulo Freire ( Setubal , CDHU, Goianã )  42 1 Tarde 

Escola Gabriel Rocha - Setúbal + Sebandilha  29 1 Tarde 

Escola Horácio Ribeiro - Logoinhas + São José + Oriental  38 1 Tarde 
Escola Laraine / Horácio / Maria Lucia Bitencort ( São José - Reneville - Jd. 
Vitória )  35 1 Tarde 

Escolar Pantojo - Escolas Flora + Nova Mairinque  22 1 Tarde 

Escolar Pantojo - Escolas Flora + Nova Mairinque 2  22 1 Tarde 

Patricia Pezzota 1  36 1 Tarde 

Patricia Pezzota 2  37 1 Tarde 

Sahara Mazzeo - Capuava + Bar do Cawboy + Tio Oscar  48 1 Tarde 

Sahara Mazzeo - Cristal + Mato Dentro  41 1 Tarde 

Sahara Mazzeo - Fersol + Concremix + Granja + Paneiras + Carmelita  59 1 Tarde 

Sahara Mazzeo - São Marcos + São José + Renascer  41 1 Tarde 

 
 
 
 
Total km/dia: 2.971 
Total km/ano: 2.971 x 200 dias letivos = 594.200 
 
 
 
FROTA:   
 
 
TIPO QUANTIDADE FUNÇÃO 
ONIBUS COM 49 LUGARES 25 OPERACIONAL 
ONIBUS COM 49 LUGARES 03 RESERVA 
MICRO ONIBUS COM 15 
LUGARES 

03 OPERACIONAL 

TOTAL 31  
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO 

 
 
 
Local, data 
 
 
À 
Prefeitura de Mairinque 
 
 
Ref. Concorrência pública nº 009/19 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO 
 
 
Nos propomos a executar o serviço licitado pelo seguinte valor total de: R$ xxxxxxxxxxx (valor por 
extenso) 
 
O preço ofertado é assim composto: (valor km proposto) x (quantidade de quilômetros diários 2971) x 
(200 dias letivo no ano) = valor total 
 
Declaramos expressamente que o preço proposto inclui todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como custos de transporte, 
encargos sociais, salários, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; 
de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa. 
 
Segue planilha e documentação demonstrando a viabilidade do preço proposto, conforme exigido no 
edital. 
 
 
Nome da Empresa 
CNPJ 
Identificação do Signatário 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7°, INCISO XXXIII DA CF 
 
 
À 
Prefeitura de Mairinque 
 
Ref. Concorrência pública nº 009/19 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO 
 
 
Pela presente, declaramos, sob as penas da Lei e para fins do disposto no artigo 27, V da Lei Federal 
nº 8.666/93, que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, não possui em seu 
quadro de pessoal empregados em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) 
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir 
dos 14 (quatorze) anos, conforme inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, bem como 
atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho 
 
Local, data 
 
Nome da empresa 
(Assinatura do Representante Legal Cargo/Função 
(Carimbo da licitante) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
 
 
À 
Prefeitura de Mairinque 
 
Ref. Concorrência pública nº 009/19 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO 
 

 

XXXXXXXX, licitante abaixo qualificada, neste ato representada por seu representante 
legal/procurador (qualificação), que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da lei, que disporá 
para a assinatura do contrato a frota exigida no edital, para a realização do objeto do certame caso 
venha a licitante ser julgada vencedora e que os veículos estarão disponíveis e vinculados à prestação 
do serviço, que disporá de motoristas e monitoras devidamente qualificados e habilitados. 
 
Local, data 
 
Nome da licitante 

(Assinatura do Representante Legal) 

Nome Completo do Representante Legal Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
À 
Prefeitura de Mairinque 
 
Ref. Concorrência pública nº 009/19 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO 
 
 
XXXXXXXX, licitante abaixo qualificada, neste ato representada por seu representante 
legal/procurador (qualificação), DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra inadimplente ou 
impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de 
fornecedores de quaisquer órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, direta e 
indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da Habilitação ou redução 
na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no Edital. 
 
Local, data 
 
Nome da licitante 
(Assinatura do Representante Legal) 

Nome Completo do Representante Legal Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SUBMETE AOS TERMOS DO 
EDITAL 

 
 
À 
Prefeitura de Mairinque 
 
Ref. Concorrência pública nº 009/19 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO 
 
 
XXXXXXXX, licitante abaixo qualificada, neste ato representada por seu representante 
legal/procurador (qualificação), DECLARA, sob as penas da lei e para os devidos fins de participação 
na licitação modalidade Concorrência Pública em epígrafe, que se submete às disposições deste Edital, 
cumprindo plenamente os requisitos de habilitação, submetendo-se às penalidades cabíveis no caso de 
não atendimento às exigências habilitatórias contidas no edital. Declara ainda que em sendo solicitado, 
apresentará a qualquer tempo, documentos necessários à instrução do processo licitatório, decorrente 
de diligências que a Comissão de Licitação entender necessárias. 
 
 

Local e data 
 
Nome da licitante 

(Assinatura do Representante Legal) 

Nome Completo do Representante Legal Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8785/2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2019  
CONTRATO Nº XXX/2019 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO. 

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de 
direito público interno, por intermédio de seu Órgão Executivo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIRINQUE), devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.944.428/0001-20, sediado na Av. 
Lamartine Navarro, 514, Centro, Mairinque - SP, neste ato representada pelo PREFEITO 
MUNICIPAL, Ov i di o Alexandre Azzini , brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 
N.º 19.509.975-08 e inscrito no CPF/MF sob o N.º 122.573.988-82, doravante denominado 
simplesmente PREFEITURA, e a(s) empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º......... Inscrição 
Estadual nº XXXXXXXX, com sede à XXXXXXXX , na cidade de XXXXXXXX, Estado de 
XXXXXXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXX, RG n° XXXXXXXX e CPF n° 
XXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento  com 
o ajustado a seguir. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – É objeto desta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, NA MODALIDADE FRETAMENTO. 
 
1.2. – Ficam fazendo parte deste instrumento, ao qual o mesmo ficará vinculado, o edital da 
concorrência pública nº 009/19, seus Anexos e proposta da CONTRATADA. 
 
 
2 – DA VIGÊNCIA 

2.1 – O contrato terá validade de 12 meses a partir do início da prestação dos serviços, conforme 
ordem de serviço a ser expedida pela Administração. 

2.2 – O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do art. 57, II da 
Lei 8.666/93 e seu § 4º. 

 

 
3 – DO PREÇO 

3.1 – O preço ofertado pela Contratada é o constante de sua proposta, qual seja: xxxxxxxxx pelo 
total, e xxxxxx pelo quilômetro. 

3.2 – No preço estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como os impostos incidentes, 
ficando certo de que à "PREFEITURA" nenhum outro ônus caberá além do pagamento do preço. 
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3.3. A despesa deste contrato correrá pela classificação funcional programática 
02.06.02.12.361.0011.2.070; 02.06.02.12.365.0011.2.072; 02.06.02.12.361.0012.2.074; 
02.06.02.12.365.0013.2.076; 02.06.02.12.362.0016.2.078 e da categoria econômica 3.3.90.18.00. 
 
4 – PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 – O serviço deverá ser prestado, mediante emissão de ordem de serviço expedida pela Secretaria 
de Educação. 

4.2 – O valor do objeto licitado será pago mensalmente, até o 15º dia útil de cada mês, após o 
recebimento do objeto e atestado na Nota Fiscal/fatura, de deverá ser apresentada todo primeiro dia 
útil do mês. 

4.3 – O pagamento será feito na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mairinque ou por crédito em 
conta bancária destacada na nota fiscal. 

4.4 – Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, o 
prazo ficará suspenso até que estas sejam cumpridas. 

4.5 – Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação dos serviços. 

4.6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.7 - Os serviços serão executados na forma prevista no termo de referência – Anexo I do Edital, que 
fica fazendo parte integrante do presente contrato, ficando por conta da contratada o fornecimento de 
todo equipamento, frota, mão de obra especializada, e tudo mais que for necessário para o pleno 
desenvolvimento dos serviços. 

4.8 - A Contratada será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 
resultantes dos compromissos assumidos do presente contrato. 

4.9 - A Contratante não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros encargos que 
sejam de competência da Contratada, nem se obrigará a fazer restituições ou reembolso de valores 
principais ou acessórios que esta despender com esses pagamentos. 

4.10 A Contratada adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais 
e pessoais a seus operários e terceiros, assim como todas as medidas relacionadas ao seguro de seus 
empregados contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas por 
acidentes que se verificarem. 

4.11 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 
contrato, no prazo determinado. 

4.12 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da prestação dos serviços. 

4.13 - Paralisar, por determinação da Administração, qualquer serviço que não esteja sendo executado 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança das pessoas ou bens de terceiros. 

4.14 - A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora ou a 
terceiros, por si, seus prepostos, representantes ou sucessores, isentando a licitadora de toda e qualquer 
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reclamação que possa surgir dos mesmos. 

4.15 A contratada será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao 
cumprimento da legislação trabalhista e da previdência social, quanto ao seguro de acidentes de 
trabalho ou quaisquer encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de 
segurança previstos na legislação do Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento pode 
motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual, com a aplicação das 
sanções cabíveis. 

4.16 – A subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços objeto deste contrato, 
somente será permitida desde que formalmente autorizada pela Secretaria Municipal interessada, o 
subcontratado ou sucessor deverá possuir todos os requisitos de habilitação originalmente exigidos na 
concorrência que deu origem ao presente. 
 
 
5 – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

5.1 - Compete à contratante: 

5.1.1 - Disponibilizar acesso as informações e setores responsáveis direta ou indiretamente à correta 
execução dos serviços contratados. 

5.1.2 - Acompanhar através do Gestor do Contrato, todos os trabalhos executados. 

5.1.3 - Pagar mensalmente pelo serviço prestado. 
 
 

6 – DAS PENALIDADES 
 

6.1 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a Administração poderá aplicar a Detentora, 
garantida a esta última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e no edital da concorrência e demais normas pertinentes, as seguintes penalidades: 

6.1.1 – Advertência escrita; 

6.1.2 – Multa; 

6.1.2.1 – multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

6.1.2.2 – A penalidade prevista de multa de 10% sobre o valor da contratação será aplicada a 
contratante por inexecução total ou parcial do objeto contratado, de modo proporcional à inexecução. 

6.1.2.3 - Pela inexecução parcial do objeto contratado será imposta multa de 10% sobre o valor da 
referente ao pagamento mensal devido à contratada. 

6.2 – As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos, podendo, entretanto, 
conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso em que estarão 
sujeitas ao procedimento executivo. 

6.3 – O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao 
competente processo judicial de execução. 
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6.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, podendo, ou não, a critério da contratante, 
aplicar também o previsto no Art. 37 da Lei 8666/93, suspendendo ou cancelando o registro do 
fornecedor inscrito. 

6.5 - Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
na hipótese de advertência, multa e impedimento de contratar com a Administração Pública. 
 
 
7  – REAJUSTES DE PREÇOS 

7.1 – Os preços registrados não estão sujeitos a reajustes, no período de 12 (doze) meses. 
 
7.2 – O preço inclui todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que 
recaiam sobre o objeto licitado. 

7.3 – Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de 
apresentação da proposta, aplicando-se em caso de reajuste a seguinte fórmula: 

R = (MO x 0,5 + VI x 0,2 + VPOD X 0,3), sendo: 

R = percentual de reajuste 

MO = fator de reajuste referente à mão-de-obra que deverá ser observado em razão da variação dos 

salários dos motoristas e será observado através de instrumento coletivo de trabalho  

VI = variação da inflação do período através do IPCA acumulado. 

VPOD = variação do preço do óleo diesel no período, que será observado pela variação dos preços 

médios das distribuidoras para a cidade de Mairinque, de óleo diesel S10, através do sitio da internet 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP. 

 

7.4 - Na hipótese de eventuais atrasos de pagamentos, o contratado receberá a diferença do valor do 
dia pactuado para pagamento e aquele de sua efetiva concretização, mediante requerimento 
protocolado no setor competente desta Prefeitura, calculado com base no IPCA- IBGE (Índice de 
Preços ao Consumidor Ampliado e Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), ou outro que venha a 
substituí-lo, no caso de alteração, mais juros de 0,5% a.m. 
 
 
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
contrato. 

8.2 - Todos os prazos previstos neste contrato serão sempre contados em dias corridos, excluindo- se o 
dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. Se quaisquer dos prazos aqui previstos recair em dia 
que não haja expediente na PREFEITURA, o mesmo prorrogar-se-á para o primeiro dia útil 
subsequente de funcionamento. 

8.3 - O presente contrato subordina-se às todas as disposições contidas na Lei Federal de Licitações nº. 
8.666/93, no que couber, e demais alterações subsequentes, além de todas as cláusulas e anexos do 
Caderno Licitatório. 
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8.4 - Os casos de rescisão são os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. 

8.5 - Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 da Lei 8666/93. 

8.6 - O contratado deverá se manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

 
Mairinque (data) 
 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

01___________________________________02)________________________________
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 

PROCESSO N.º 8785/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2019 

 MENOR PREÇO GLOBAL  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO, conforme descrito no Anexo 
I DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas revistas neste ato convocatório, 
que a empresa XXXXXXXX (NOME COMPLETO DO LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o 
N.ºXXXXXX, é microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório da Concorrência Pública N.º XXXXXXXXXX, realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIRINQUE. 
 
 

Local, data 

 

Assinatura do Representante Legal) 

Nome Completo do Representante Legal Cargo/Função 

(Carimbo da licitante) 
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ANEXO IX 

============================================================== 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM)  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE 
CONTÍNUO DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO. 
 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 
 
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 nº 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 nº 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. 
 
 
Mairinque, __ de _________________ de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 
 

 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura:______________________________________________________ 
 
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: ______________________________________________________ 
 
Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO X  
 

============================================================== 
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
CNPJ Nº: 45.944.428/0001-20 
E-MAIL INSTITUCIONAL:  
E-MAIL PESSOAL:  
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
DATA DA ASSINATURA:  
VIGÊNCIA:  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONTÍNUO 
DE ESTUDANTES, MODALIDADE FRETAMENTO. 
VALOR (R$):  
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-
se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 
 
 
Mairinque, __ de _________ de 2019 
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ANEXO XI - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
Ref: Concorrência nº 009/2019 
 
 
 
Atesto para os devidos fins que a empresa abaixo identificada realizou a vistoria das 
instalações e do local onde os serviços serão realizados. 
 
 
Nome da empresa:    
 
CNPJ:    
 
Nome do Representante:    
 
RG do Representante n°.:   
 
Endereço:    
 
Telefone:    
 
E-mail:    
 
Local vistoriado:    
 
 
 

  ,  de  de  . 
 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do servidor da Prefeitura 

 
 

 


