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 P R E Â M B U L O  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, através do pregoeiro, nomeado 

pela Portaria nº 2166/2021 do dia 12/11/2021, e equipe de apoio, torna público, para quem interessar possa, que, em 

atendimento ao OFÍCIO Nº 2564/2021, contendo a respectiva autorização da Ilma. Sr.ª Jaqueline Moreira da Silva, Secretária de 

Educação, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA-PE. Nos termos da Lei 

Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei Estadual nº 12.986/2006, Decreto Estadual nº 32.539/2008, Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 12.525/2003, Decreto Estadual nº 45.140/2017, e respectivas alterações, aplicando-se 

subsidiariamente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no 

local e horário a seguir: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 11/01/2022 às 09h30min; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/01/2022 às 09h30min; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/01/2022 às 10h00min; 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL; 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br; 

PREGOEIRO: DANILLO CAETANO DOS SANTOS CABRAL; E-MAIL: paulistapregao@gmail.com; 

TELEFONE: (81) 99635-0371; 

ENDEREÇO: Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 - Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560; 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1.  A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO PAULISTA-PE. 

 
1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – FICHA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR; 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E PERCURSOS PRÉ-ESTABELECIDOS; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE; 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES; 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos ANEXOS deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, quando da 

elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e 

autenticação - em todas as suas fases através do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitador, denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderá participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no país, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus 

anexos e que estejam obrigatoriamente cadastradas no sistema da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL; 

 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo 

cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado; 

 

3.3. É VEDADA, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração, nos termos do 

art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município do Paulista, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

3.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

3.3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.3.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

about:blank
http://www.bllcompras.org.br/


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 202/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 
   

  

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 3 de 67 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

3.3.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade 

administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a 

quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória; 

3.3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações e 

leilões – BLL para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se junto ao sistema eletrônico a 

licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.org.br; 

 

3.5. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste edital; 

 

3.6. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação nos 

termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002; 

 

3.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando 

do cadastramento da proposta inicial de valor a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no campo próprio da 

proposta comercial, para fazer valer o direito de prioridade do desempate; 

 

3.9. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de pequeno porte 

ou microempreendedor individual na cota principal do processo licitatório, porém será considerado que esta abdicou do exercício 

das referidas prerrogativas; 

 

3.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento 

como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

edital. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo(a) pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c) Abrir as propostas comerciais;  

d) Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e) Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor valor; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  
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h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao 

sistema, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras; 

 

4.2.1.1. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos os atos e operações 

nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas licitações; 

 

4.2.2. A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

edital; 

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta comercial e lances sucessivos de valores, em 

nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa; 

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal 

pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto à Bolsa de Licitações e Leilões – 

BLL; 

4.2.10. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento, preferencialmente, 

no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas iniciais; 

4.2.11. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial, terá início à 

sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas comerciais recebidas, passando o(a) pregoeiro(a) a avaliar a 

aceitabilidade das propostas;  
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4.2.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor;  

4.2.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último 

lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

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

lugar; 

4.2.15. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, 

mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema; 

4.2.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

4.2.17. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação 

no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

4.2.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-

mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

4.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.3.1. As licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

4.3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave de 

acesso e senha; 

4.3.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores(as) Individuais deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC 

nº 123, de 2006; 

 

4.3.3.1. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão; 

4.3.3.2. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.3.3.3. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

4.3.3.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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4.4. DO ENCERRAMENTO 

 

4.4.1. O tipo de encerramento é ABERTO E FECHADO, o qual ocorre primeiramente a disputa por 15 (quinze) minutos e avança 

automaticamente sem prévio aviso para o randômico, que pode ficar de 1 (um) segundo e chegar a 10 (dez) minutos. Após o 

período randômico, o sistema avança para encerramento fechado 1 (um) por 5 (cinco) minutos e, caso não haja lances neste 

período, avança para o fechado 2 (dois) por mais 5 (cinco) minutos; 

4.4.2. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances e após negociação e 

decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

4.4.3. O(A) pregoeiro(a) deverá, antes de anunciar o vencedor provisório, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido melhor valor, bem como decidir sobre sua 

aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada 

por meio do sistema eletrônico, através das mensagens do processo, para que possa ser acompanhada pelas demais licitantes; 

4.4.4. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais bem classificada 

e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na respectiva ata, o registro dos valores cotados iguais aos da licitante vencedora, 

na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do sistema; 

4.4.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o(a) 

pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa 

etapa o(a) pregoeiro(a) deverá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 

4.4.6. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a menor proposta de e valor estimado para a 

contratação; 

4.4.7. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o 

disposto no item anterior; 

4.4.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de 

menor valor; 

4.4.9. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a LC nº123/2006 e alterações, o(a) pregoeiro(a) aplicará os critérios 

para o desempate em favor. Após o desempate, deverá o(a) pregoeiro(a) ainda, negociar um melhor valor caso ela não atinja o 

valor de referência definido pela administração pública; 

4.4.10. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao(à) pregoeiro(a) exigir os documentos de 

habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do procedimento; 

4.4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, salvo por lance inexequível, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades estabelecidas neste edital; 

4.4.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

 

4.5. DILIGÊNCIA 

 

4.5.1. O(A) pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de valores unitários de serviços e/ou de 

materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários; 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 202/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 
   

  

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 7 de 67 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

4.5.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao(à) pregoeiro(a) ou autoridade superior promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo; 

4.5.3. Em caso de impossibilidade de autenticação dos documentos de habilitação via internet, o(a) pregoeiro(a) solicitará 

diligência à licitante ofertante do menor valor de lances o encaminhamento destes em originais ou cópias autenticadas, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE 

PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital; 

 

4.5.3.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta vencedora, podendo o(a) 

pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. Após a conferência dos documentos 

enviados, se estiverem de acordo com o solicitado, será declarada a empresa vencedora abrindo-se o prazo para 

manifestação de interposição de recurso; 

 

4.5.4. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no SUBITEM 4.5.3. Será informado no chat o horário e a data exata em que 

se continuarão os trabalhos; 

4.5.5 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitida a inclusão de 

documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta comercial ou 

habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão discriminados na tabela a seguir: 

 

LOTE ÚNICO 

R
O

TA
 

DESCRIÇÃO – TOTAL DE VIAGENS 
TOTAL DE 
VIAGENS 

MÊS (22 dias) 

PREÇO 
UNITÁRIO  

PREÇO TOTAL 

1 Rota 01 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 4.184,96 R$ 100.962,16 

2 Rota 02 – Quantidade de viagens 09 198 R$ 17.349,95 R$ 385.619,99 

3 Rota 03 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 2.735,80 R$ 28.764,20 

4 Rota 04 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 1.129,12 R$ 7.349,44 

5 Rota 05 – Quantidade de viagens 06 132 R$ 8.900,05 R$ 152.208,66 

6 Rota 06 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 2.200,64 R$ 13.958,66 

7 Rota 07 – Quantidade de viagens 00 - - - 

8 Rota 08 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.862,25 R$ 99.054,44 

9 Rota 09 – Quantidade de viagens 09 198 R$ 7.144,19 R$ 65.383,63 

10 Rota 10 – Quantidade de viagens 06 132 R$ 7.531,37 R$ 108.993,99 

11 Rota 11 – Quantidade de viagens 06 132 R$ 1.272,40 R$ 3.111,02 

12 Rota 12 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 4.612,13 R$ 81.750,00 

13 Rota 13 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.737,00 R$ 94.867,03 

14 Rota 14 – Quantidade de viagens 01 22 R$ 381,37 R$ 1.676,88 

15 Rota 15 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 726,84 R$ 1.522,73 

16 Rota 16 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 2.097,77 R$ 16.912,22 
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17 Rota 17 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.491,37 R$ 86.917,40 

18 Rota 18 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 2.535,78 R$ 37.068,03 

19 Rota 19 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 3.126,10 R$ 37.556,97 

20 Rota 20 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 455,53 R$ 1.196,22 

21 Rota 21 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 854,17 R$ 4.205,93 

22 Rota 22 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.337,67 R$ 82.120,05 

23 Rota 23 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 567,94 R$ 1.859,44 

24 Rota 24 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 2.775,52 R$ 22.204,16 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL R$ 1.435.263,25 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL ANUAL R$ 15.787.895,79 

 

5.2. O detalhamento das condições, quantitativos e especificações do objeto deste edital se encontram descritas no Termo de 

Referência e seus anexos. 

 
5.3. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DE LOTE ÚNICO – Entende-se que o serviço objeto deste edital, que é a contratação de empresa 

especializada no transporte escolar, para atender as necessidades do alunado vinculado à Rede Pública de Ensino do Município do 

Paulista-PE, em lote único tem como principal objetivo facilitar o gerenciamento contratual, bem como obter economia de escala, 

reduzindo custos para a Administração. Tal essencialidade da adoção atrela-se não somente à necessidade de existência do 

contrato, como também sua manutenção, pelo fato de eventual paralisação da atividade contratada implicar em prejuízo ao 

exercício das atividades da Administração contratante e consequentemente os alunos usuários do serviço. De acordo com o 

informativo de licitações e contratações Nº 147 do Tribunal de Contas da União – TCU, em seu item 5, in verbis: “É lícito o 

agrupamento em lote de itens a serem adquiridos por meio de pregão, desde que possuam a mesma natureza e que guardem 

relação entre si. O aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de contratos de 

fornecimento”. 

 

6 – DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O valor máximo admitido para a presente contratação será de R$ 15.787.895,79 (quinze milhões e setecentos e oitenta e sete 

mil e oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), determinado conforme média obtida nas cotações de preços 

realizadas pela Secretaria Municipal de Administração; 

 

6.2. As licitantes que, após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com valores unitários ou totais acima do orçado pela 

administração, serão automaticamente DESCLASSIFICADAS do certame. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.2.  A despesa referente ao objeto deste certame ocorrerá por conta da seguinte classificação orçamentária: 

 

Secretaria de Educação do Município do Paulista 

Atividade: 
4014 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil 

4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
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Fonte: 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos –Educação 

 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os licitantes cadastrarão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, sua proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

 

8.1.1. O cadastro e encaminhamento da proposta e documentos de habilitação no sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. A licitante será responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e 

documentações; 

8.1.2. Os documentos poderão ser encaminhados com autenticação e assinatura digital ou cópia simples; 

 

8.1.2.1. Quando juntada cópia simples sem autenticação cartorial, a licitante deverá apresentar, no prazo de até 3 (três) 

dias úteis, a contar do momento em que for declarada vencedora, cópias dos documentos, devidamente autenticadas por 

cartório competente ou por cópia simples mediante a exibição dos originais para conferência por parte do(a) pregoeiro(a) 

ou servidor(a) do órgão  ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de 

realização da licitação, para a Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Secretaria de Administração do 

Município do Paulista, sita à Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Nobre, Paulista-PE, CEP: 53.401-560, aos cuidados 

do(a) pregoeiro(a) da sessão; 

 

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave de acesso 

e senha; 

 

8.3. Na hipótese da licitante ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor(a) Individual, será necessária a 

informação desse regime fiscal no campo próprio da proposta sob pena da licitante enquadrada nesta situação não utilizar dos 

benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações 

posteriores; 

 

8.4. As ME/EPP/MEI deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

 

8.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão; 

 

8.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 
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8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 

ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

 

8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para 

avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

9.1. A licitante deverá anexar sua PROPOSTA COMERCIAL, devidamente preenchida na forma do ANEXO III – Modelo de Proposta 

Comercial, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública conforme 

consta no preâmbulo deste edital quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, 

obedecendo as seguintes exigências mínimas: 

 

9.1.1. Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

9.1.2. Deverão estar incluídos nos valores todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do 

fornecimento a ser executado;  

9.1.3. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, independente de 

comunicação da licitante. 

 

9.2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado; 

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, manifestamente 

inexequíveis, por decisão do(a) pregoeiro(a);  

9.2.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

9.3. Na proposta comercial deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas/modelos/referências dos produtos ofertados, às quais ficarão vinculadas, valores unitários e totais e, quando for o caso, 

informar se a empresa é ME/EPP; 

 

9.3.1. A exigência constante do SUBITEM 9.3 acerca da marca/modelo dos itens deverá ser atendida por intermédio de arquivo a 

ser anexado à proposta comercial nos moldes de funcionalidade do Sistema Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, por ocasião da 

formalização de valores pela licitante participante sem prejuízo da prerrogativa da realização de diligência para sanear a 

ausência de informação necessária à identificação do produto ofertado; 
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9.3.2. Caso a licitante seja a própria fabricante do produto ou em sua razão social haja elementos que possam inferir a identificação 

da mesma, esta deverá inserir o termo “MARCA PRÓPRIA” no campo reservado à indicação da marca, VEDADA a utilização do 

termo “SIMILAR”; 

 

9.4. O objeto deverá ser apresentado em total conformidade com as especificações contidas neste edital e seus anexos; 

 

9.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão; 

 

9.6. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

 

9.7. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema 

eletrônico; 

 

9.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 

ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento de proposta; 

 

9.9. A proposta da licitante melhor classificada somente será disponibilizada para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

9.10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 

 

9.10.1 A proposta comercial ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá ser 

anexada em formato digital no campo “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES”, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, 

devidamente preenchida na forma do ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial para fins de exame de aceitabilidade dos valores, 

no prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a); 

 

9.10.1.1. A proposta readequada deverá, também, ser enviada em formato de texto editável (Exemplo: .doc – Word) com o 

posterior propósito de elaboração do contrato. 

 

ATENÇÃO: Acerca do ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, trata-se APENAS DE UM MODELO, devendo a licitante 

adequá-lo às suas qualificações e elementos para elaborar a proposta comercial.  

 

10 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei 

nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Federal nº 10.024/2019 a Lei Complementar nº 123/2006; 

 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, admitindo-se como critério de aceitabilidade os valores máximos 

fixados no ITEM 5 deste edital; 
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10.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, criptografia e 

autenticação, em todas as suas fases; 

10.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas recebidas, na forma prevista neste edital, passando o(a) pregoeiro(a) a examinar as 

propostas; 

 

10.5. A análise das propostas pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 

sendo DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 

a)   Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 

b)   Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as especificações do edital; 

c)   Que apresentem valores baseados exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 

10.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de 

lances; 

 

10.7. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 

desconexão efetuada pela própria licitante; 

 

10.8. A cada lance ofertado, a licitante será informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

 

10.9. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

 

10.10. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

 

10.11. O tipo de encerramento da fase de lances será ABERTO E FECHADO, o qual fica em disputa por 15 (quinze) minutos e avança 

automaticamente sem aviso para o período randômico que pode durar de 1 (um) segundo a 10 (dez) minutos, decidido pelo 

sistema e, avançando posteriormente ao fechado 1 por 5 (cinco) minutos e, caso não haja lances neste período, avança para o 

fechado 2 por mais 5 (cinco) minutos; 

 

10.12. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances após negociação e 

decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

 

10.13. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao valor, observados os valores máximos fixados 

nesta licitação, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A 
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negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelas demais 

licitantes; 

 

10.14. Após o encerramento da etapa competitiva, as demais licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais bem 

classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído o registro dos valores cotados iguais aos da licitante vencedora, na 

sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do sistema; 

 

10.15. Realizada a negociação, o(a) pregoeiro(a) procederá com a habilitação na forma do ITEM 11 deste edital; 

 

10.16. Para cumprimento do ITEM 11 deste edital, bem como no caso de pronunciamento de aceitabilidade final da proposta, a 

sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e 

horário para retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo(a) pregoeiro(a), através do sistema, com antecedência mínima 

de 24 (vinte e quatro) horas;                 

 

10.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, será a empresa considerada vencedora por decisão motivada 

do(a) pregoeiro(a); 

 

10.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 

ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

 

10.19. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o 

disposto no item anterior; 

 

10.20. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas neste 

edital; 

 

10.21. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do 

pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade; 

 

10.22. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no pregão, sem 

prejuízos dos atos realizados; 

 

10.23. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa aos participantes, com base no Decreto Federal Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

 

10.24. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

about:blank
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11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. As licitantes encaminharão, em formato digital, EXCLUSIVAMENTE, por meio do sistema eletrônico, a proposta escrita, até a 

data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação; 

 

11.1.1. As licitantes DEVERÃO encaminhar, exclusivamente por meio do sistema BLL, os documentos de habilitação exigidos no 

edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA; 

11.1.2. Caso haja alguma documentação que não esteja discriminada no sistema e, porventura, não esteja disponível a opção 

“outros documentos” será permitido que tais documentações sejam encaminhadas por e-mail para o endereço  

paulistapregao@gmail.com APENAS após a declaração da LICITANTE VENCEDORA da fase de lances; 

11.1.3. Em caso de falha no sistema ou impossibilidade anexação dos documentos de habilitação, será permitido o envio de tais 

documentações por e-mail, bem como de forma física apenas mediante comprovação de tal lapso para participação no certame. 

 

11.2. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a necessidade de 

autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos 

via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será INABILITADO do certame; 

 

11.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame; 

11.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente pertinente 

ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato constitutivo, 

estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

11.3.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de TODAS as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.4.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

11.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de 

certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

about:blank
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11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida 

pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se a licitante com filial no Estado de Pernambuco, 

deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, 

emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.4.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.5.1. 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 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

11.5.1.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar 

devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento; 

11.5.1.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (Art. 

3º do Decreto nº 8.538, de 2015); Nas licitações com participação de microempresa, empresa de pequeno porte e 

microempreendedores individuais faculta-se ao licitante, para fins de habilitação, atestar a qualificação econômico-

financeira através da comprovação de capital social mínimo ou de patrimônio líquido, conforme preceitua o § 4º, do art. 

5º do Decreto nº 45.140, de 19 de outubro de 2017. Se as citadas empresas participarem da Cota Principal deverão 

apresentar OBRIGATORIAMENTE o patrimônio líquido. 

11.5.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 03 (três) meses da data da sessão pública 

de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA); 

11.5.1.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social (Acórdão TCU nº 484/2007 – 

Plenário). 

11.5.1.5. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-

financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

11.5.1.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da: 

 

a) Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal, e da 

b) Apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 202/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 
   

  

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 16 de 67 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

 

11.5.2. Comprovação do patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou lote 

pertinente; 

11.5.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de 

um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de 

recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 

econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

11.5.4. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (Processos Judiciais 

eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 

11.5.4.1. A certidão acima descrita somente é exigível quando a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial 

da sede da licitante ou de seu domicílio contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 

eletrônicos – Pje; 

 

11.5.5. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as disposições 

normativas do respectivo Estado da Federação da sua sede ou de seu domicílio; 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.6.1. Declaração de disponibilidade dos veículos para a execução dos serviços assumidos pela licitante, informando marca, 

modelo, capacidade de transporte de passageiros do mesmo, declarando ainda, que os serviços serão prestados por motoristas 

habilitados com carteira nacional de habilitação na categoria "D" ou "E"; 

11.6.2. Relação dos veículos para a execução dos serviços assumidos, informando: o Itinerário (item), Tipo de Veículo, Marca, 

Modelo, Placa do Veículo, Capacidade de Transporte de Passageiros (que deverá atender ao mínimo exigido para cada 

roteiro/item), e o Ano de Fabricação do Veículo (conforme documentação do veículo); 

11.6.3. A fim de comprovação da disponibilidade dos veículos, a licitante deverá apresentar o Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo – CRLV, com o respectivo seguro DPVAT devidamente quitado, referente ao ano em exercício e 

registrado na categoria aluguel, DEVENDO CONSTAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES "TRANSPORTE ESCOLAR”; 

11.6.4. Termo de Autorização do veículo (para cada veículo relacionado) expedido pelo DETRAN-PE, para exploração dos serviços 

de transporte escolar, constando o Nº do registro da empresa no órgão e as características do(s) veículo(s) utilizado(s); 

11.6.5. Comprovação de Apólice de Seguro com responsabilidade civil, danos corporais e materiais a passageiros e a terceiros para 

todos os veículos; 

11.6.6. Nada consta de multas junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e Polícia Rodoviária Federal – PRF, expedido 

em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

11.6.7. Fica a empresa vencedora obrigada a declarar que atenderá integralmente os horários e percursos previstos pela Secretaria 

Municipal de Educação os quais são objeto de licitação, conforme modelo de Declaração constante no ANEXO IV, deste edital; 

11.6.8. Declaração se comprometendo a apresentar relação dos monitores para cada viagem de ida e volta nas rotas, como 

requisito para a assinatura do contrato, caso a licitante seja vencedora da licitação; 
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11.6.9. Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que os veículos a serem utilizados para a execução do 

objeto da licitação estarão em perfeito estado de conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pela legislação 

vigente e que se encontrarão em condições para trafegar, sem colocar em risco os usuários; 

11.6.10. Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que utilizará somente motoristas devidamente habilitados 

nos termos da legislação vigente para a condução dos veículos para transporte escolar. 

 

11.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.7.1. Declaração expressa do responsável da empresa, de que cumprirá fielmente com os horários e percursos pré-estabelecidos 

no Termo de Referência, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital; 

11.7.2. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO V deste edital; 

11.7.3. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, 

conforme modelo constante no ANEXO VI deste edital; 

11.7.4. Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar, com base no inciso III do Artigo 9º da Lei nº 8.666/93, conforme modelo 

constante no ANEXO VII deste edital; 

11.7.5. Declaração de Idoneidade conforme modelo constante no ANEXO VIII deste edital; 

11.7.6. Apresentar Declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO IX deste edital. 

 

12 – DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

12.1.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro 

lugar, o(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. O(A) pregoeiro(a) verificará se a licitante que apresentar o 

menor valor final se enquadra em uma das vedações previstas nos subitens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.7 deste edital, através de 

consulta aos seguintes websites: 

 

a. efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade 

b. https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br 

 

12.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no ITEM 12.1, a licitante será DESCLASSIFICADA, 

devendo o(a) pregoeiro(a) repetir este procedimento conforme sejam procedidas as convocações, de acordo com a ordem de 

classificação. 

 

12.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA COMERCIAL 

ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial para fins de 

exame de aceitabilidade do valor, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, no prazo MÁXIMO de 

24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), na forma do ITEM 9 deste edital. 
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12.3.1. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à 

classificação/habilitação previamente digitalizados; 

12.3.2. A licitante responsabilizar-se-á por toda a documentação encaminhada pela mesma, assumindo como verdadeiras suas 

propostas, declarações e atestados; 

12.3.3. Os arquivos encaminhados deverão estar perfeitamente LEGÍVEIS; 

12.3.4. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25MB (vinte e cinco megabytes); 

12.3.5. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da Comissão dos documentos 

encaminhados por e-mail, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) no sistema; 

12.3.6.  A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de habilitação 

DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no ITEM 12.3, será DESCLASSIFICADA ou INABILITADA do certame, 

conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

 

12.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta comercial e dos documentos de habilitação, cabendo ao(à) pregoeiro(a) 

informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e divulgação da aceitabilidade da proposta e 

do resultado da habilitação. 

 

13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

Prefeitura Municipal do Paulista/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema www.bll.org.br, cabendo ao(à) 

pregoeiro(a) decidir sobre o requerimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou 48 (quarenta e oito) horas. A petição será 

dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

13.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, a licitante que não o fizer no prazo 

previsto no subitem deste edital. 

 

13.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 

 

13.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) pregoeiro(a) terá um prazo de 30 (trinta) 

minutos, quando oportunizado pelo(a) pregoeiro(a), para fazê-lo através do sistema, manifestando sua intenção de recorrer de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(ais)  decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, com registro da síntese das 

suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
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13.4.1 Havendo quem se manifeste, neste momento o(a) pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, caberá a análise 

das condições de admissibilidade: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, para decidir, 

fundamentadamente, sobre a recepção ou rejeição da intenção de recurso. 

 

13.5 A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a preclusão do 

direito de recurso.  

 

13.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de 

interpor o recurso pelo proponente. 

 

13.7 Os recursos contra decisões do(a) pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo. 

 

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

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos, caso contrário, a adjudicação ficará 

a cargo da autoridade competente. 

 

14.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

15 – DO CONTRATO 

 

15.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

contrato; 

 

15.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria Municipal de Assuntos 

Jurídicos, sita na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por procurador 

habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo; 

 

15.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública; 

 

15.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do 

certame e convocada para celebrar o contrato; 
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15.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de 

contrato. 

 

16 – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

16.1. O prazo de vigência do contrato, decorrente deste edital, será de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data 

determinada na correspondente Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 

8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e as condições 

sejam vantajosos para o Município do Paulista. 

 

16.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem de 

Serviço e/ou Nota de Empenho emitida pela Secretaria de Educação. 

 

16.3. O produto dos serviços deverá ser entregue em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis após conclusão do serviço de campo. 

 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

17.1. Constituem-se obrigações da contratante: 

17.1. Definir as rotas de tráfego dos veículos escolares da frota contratada; 

17.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação; 

17.1.3. Fiscalizar “in loco” a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados no transporte 

escolar, conforme determina a Lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito; 

17.1.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências que exijam medidas imediatas; 

17.1.5. Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores escolares da empresa contratada 

que fornecerá o serviço. No ofício deverá ser informado quaisquer ocorrências no âmbito do transporte escolar, dentro e fora do 

veículo, tais como: discussões, brigas, ofensas pessoais, atrasos nos recolhimentos e/ou chegada nas unidades escolares, 

reclamações sobre a condução do veículo e outras que envolvam motoristas/monitor e/ou alunos; 

17.1.6. No caso de envolvimento de alunos, deve ser dada imediata ciência ao Diretor Escolar e ao(à) Secretário(a) Municipal de 

Educação; 

17.1.7. Realizar fiscalização, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o comportamento dos alunos, 

motoristas e monitores, condições de tráfego do veículo e cumprimento das normas descritas na Lei nº 9.503/97 do Código 

Brasileiro de Trânsito, emitindo se necessário ofício a empresa prestadora do serviço e ao(à) Secretário(a) Municipal de Educação; 

17.1.8. Orientar a empresa prestadora do serviço que o veículo de transporte, no turno e no período escolar, será de uso exclusivo 

para o transporte de alunos, ficando terminantemente proibido dar carona para outras pessoas; 

17.1.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os 

termos de sua proposta; 

17.1.10. Efetuar os pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços e nas condições e preços pactuados; 
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17.1.11. Notificar a Contratada, por escrito, por meio do Setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação do Paulista, 

quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução dos serviços, fixando prazos para sua correção; 

17.1.12. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato; 

17.1.13. Indicar o gestor e fiscal do contrato, assim como, poderá designar formalmente fiscais de linha no intuito de gerenciar o 

serviço fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas e linhas percorridas após informação, conferência e verificação das 

mesmas; 

17.1.14. A fiscalização de que trata este item não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiro, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8666 de 1993; 

17.1.15. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

17.1.16. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

17.1.17. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1. Constituem-se obrigações da contratada: 

18.1.1. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE; 

18.1.2. Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado; 

18.1.3. Percorrer os percursos estabelecidos e garantir que o aluno esteja na unidade escolar com pelo menos 5 (cinco) minutos de 

antecedência ao início das aulas, do horário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, cumprindo rigorosamente a carga 

horária pré-estabelecida; 

18.1.4. Cumprir rigorosamente os prazos contratuais; 

18.1.5. Assumir todos e quaisquer ônus com pessoal e por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, quer 

municipais, estaduais e federais, comprometendo- se a saldá-los à época própria, ficando excluída a CONTRATANTE de quaisquer 

responsabilidades perante terceiros por parte de atos decorrentes dos empregados da CONTRATADA; 

18.1.6. Assumir integral responsabilidade por danos causados a esta Prefeitura ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços 

parciais ou totais, isentando-a de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus 

prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na execução dos serviços; 

18.1.7. Fornecer os serviços em tempo oportuno, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação; 

18.1.8. Prestar os serviços sempre em regime de atendimento com a fiscalização da Contratante; 

18.1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

18.1.10. Fornecer o veículo, objeto de locação, e substituí-lo em caso de quebra ou avaria, por veículo com as mesmas 

características do veículo original, classificado na licitação e no tocante ao ano/modelo. O novo veículo deverá ser igual ou melhor 

do que o veículo substituído, assim como colocá-lo em perfeitas condições de utilização, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sendo que de forma alguma os serviços prestados poderão ser interrompidos ou suspensos, sob pena de ser rescindida a 
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locação. Os veículos e seus condutores devem estar em conformidade com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre o 

transporte escolar em seus artigos 136, 137 e 138; 

18.1.11. Providenciar o imediato transporte dos estudantes sempre que o veículo credenciado for imobilizado por 

problema/defeito técnicos, pois os serviços não poderão ser interrompidos e nem tampouco paralisados, já que os alunos não 

poderão faltar aula; 

 18.1.12. Arcar com todas as despesas referentes ao combustível, peças de reposição, manutenção, lubrificação, lavagem, troca de 

óleo, emplacamento, licenças especiais e outras necessárias para a consecução dos serviços; 

18.1.13. Os veículos, objeto deste edital, deverão estar disponíveis e em perfeito estado de conservação, principalmente no que no 

que refere a lanternagem, motor, mecânica e pneu; 

18.1.14. Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na legislação de trânsito; 

18.1.15. Realizar todas as manutenções preventivas e corretivas do veículo locado disponibilizando, se necessário, o plano de 

manutenção do veículo ao setor de Transporte Escolar, para eventuais fiscalização ou auditoria; 

18.1.16. Disponibilizar, se necessário, ao Setor de Transporte Escolar, documentos dos veículos como nada consta relativos a 

multas e infrações de trânsito, pagamento de seguros, licenciamento anual e autorização do DETRAN ou CIRETRAN, dentre outros; 

18.1.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas relativas às infrações de trânsito, ocorridas no período em que o veículo 

estiver a serviço desta Prefeitura; 

18.1.18. Em caso de acidentes, tomar todas as medidas legais cabíveis inclusive providenciando socorro imediato ao(s) 

acidentado(s) e desobstrução da pista de rolamento. Se necessário, se obriga a acionar a Polícia Militar ou Federal e Corpo de 

Bombeiros, bem como comunicar ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e a unidade escolar de 

destino ou origem dos alunos; 

18.1.19. A empresa prestadora do serviço deverá estar conectada em tempo integral, pessoalmente ou via telefone fixo/celular, 

enquanto houver veículos circulando com alunos, disponibilizando-se a comparecer imediatamente no local, em caso de acidentes 

ou ocorrências graves. O preposto da Contratada deverá, obrigatoriamente, ter poderes para responder pelos serviços a serem 

contratados sendo responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto ao 

Contratante, mantendo sempre alinhamento operacional, de maneira que os contratempos não interfiram na realização final da 

prestação de serviço; 

18.1.20. A empresa prestadora de serviço deverá possuir em seu(s) veículo(s) sistema de dispositivos de visão indireta, que podem 

ser Câmera-monitor de ré e retrovisores ou câmera-monitor dianteira ou outro sistema equivalente, em conformidade com a 

Resolução 504/2014 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); 

18.1.21. A empresa prestadora do serviço deverá ter em cada veículo de transporte escolar, disco cronotacógrafo, conforme dispõe 

o Art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro (Resolução Contran nº 92, de 4 de maio de 1999; 

18.1.22. A empresa prestadora de serviço deverá realizar a regularização do cronotacógrafo do veículo a cada dois anos no 

INMETRO; 

18.1.23. Os discos tacógrafos originais deverão estar devidamente preenchidos com data, nome do motorista, nº da linha, registro 

de quilometragem, nº da placa do veículo, KM inicial e final e sem rasuras e danificações; 

18.1.24. O prazo para conserto no aparelho do disco tacógrafo, será de 04 (quatro) dias úteis, sendo de responsabilidade do 

motorista do veículo informar ao Setor de Transporte Escolar no mesmo dia que for detectado o defeito; 

18.1.25. As justificativas dos dias de manutenção ou conserto do aparelho de disco tacógrafo serão validadas mediante a 

apresentação da nota fiscal do conserto do aparelho; 
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18.1.26. Instituir para o veículo colocado à disposição pela presente locação, além do seguro obrigatório, o seguro contra danos 

materiais a terceiros; 

18.1.27. Não fornecer veículo que seja utilizado simultaneamente no serviço de táxi, ou serviço de aluguel a terceiros; 

18.1.28. Colocar o veículo locado à disposição exclusiva desta Prefeitura, em função das necessidades por ela estabelecidas, em 

termos de dias e horários. Portanto, o atendimento deverá ser exclusivo para o transporte de alunos da Rede Pública, ficando 

terminantemente proibido carona; 

18.1.29. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados a terceiros ou diretamente à Administração, decorrentes de sua culpa 

ou dolo; 

18.1.30. Fica certo que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes os seguros contratados, o locador 

arcará com todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada fosse; 

18.1.31. Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veículo; 

18.1.32. Orientar os motoristas do transporte escolar para que conduzam os veículos em cumprimento a Lei nº 9503/97 do Código 

de Trânsito Brasileiro e suas alterações; 

18.33. Substituir o motorista num prazo de 24 (vinte e quatro) horas caso haja solicitação da Administração; 

18.1.34. A Contratada deverá substituir o monitor de alunos que tiver mal comportamento no desempenho de suas funções; 

18.35. Durante a execução dos serviços o condutor deverá estar devidamente uniformizado com a identificação da empresa e 

identificação de Transportador Escolar e DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE apresentar-se portando seu crachá de identificação; 

18.1.36. Confiar a direção dos veículos somente a motoristas com idade superior a 21 (vinte e um) anos e devidamente habilitados 

na categoria “D” ou “E” e que não tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 

nos últimos 12 (doze) meses; 

18.1.37. Oferecer aos motoristas curso de capacitação técnica específico para o transporte escolar conforme determina a Lei nº 

9503/97, Código de trânsito Brasileiro; 

18.1.38. Os veículos utilizados deverão, obrigatoriamente, possuir o laudo de vistoria de verificação dos equipamentos obrigatórios 

e de segurança; 

18.1.39. Os estudantes deverão ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de circulação, utilizando o cinto 

de segurança; 

18.1.40. Responsabilizar-se diretamente pela conduta dos acompanhantes e seus condutores durante a jornada de trabalho e, 

ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento com os alunos durante todos os itinerários, bem como, pelas 

penalidades sofridas em caso de infração; 

18.1.41. Independentemente das vistorias previstas na legislação de trânsito, os veículos utilizados no transporte de escolares 

deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e limpeza, podendo ser submetidos, a qualquer tempo, à fiscalização do 

DETRAN/PE e de funcionários da Secretaria Municipal de Educação - Setor de Transporte Escolar; 

18.1.43. É obrigatória a fixação do termo de autorização e do selo de conformidade na parte interna do veículo, em local visível, 

com inscrição da lotação permitida sendo vedada a condução de estudantes em número superior à capacidade estabelecida pelo 

fabricante; 

18.1.44. O número do registro deverá obrigatoriamente constar nas laterais e na parte traseira do veículo; 

18.1.45. Apresentar mensalmente ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação para conferência e 

aprovação pelo fiscal do contrato, relatório de execução dos serviços contendo: serviços executados, nº do contrato, nº da Linha, 
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Itinerário percorrido, quilometragem rodada, quantitativo nominal de alunos por itinerários, turno do aluno e escola atendida, bem 

como nome do motorista, nome do monitor se for o caso e placa do veículo. 

 

19 – DO PAGAMENTO  

 

19.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital; 

 

19.2. O pagamento será efetuado em conformidade com o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a entrega do objeto 

do contrato e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, 

comprovando o recebimento do objeto deste edital; 

 

19.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as especificações 

constantes neste edital. 

 

20 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

20.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria de Educação, por meio de 

unidade competente na forma que lhe convier, sendo exercido por seu representante legal, a ser designado conforme Art. 67 da 

Lei nº 8.666/93; 

 

20.2. A nomeação de servidor(a) designado(a) para a fiscalização do contrato será realizada através de Portaria da Secretaria de 

Educação, que será emitida logo após a elaboração do instrumento contratual, e constarão os seguintes dados: nome e matrícula 

do(a) servidor(a) que fiscalizará o contrato, nome da CONTRATADA, número e objeto do contrato. 

 

21 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

21.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

21.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa; 

 

21.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível; 

 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 
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22 – DAS PENALIDADES  

 

22.1. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal; 

 

22.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data notificação da rejeição: 0,3% (zero 

virgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, ou no instrumento convocatório 

e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

22.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a 

CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 

contratual. 

 

22.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso 

nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

22.5. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao 

contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha sido dada 

em dinheiro. 

 

22.6. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte Pronta 

execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa. 

 

22.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme 

determina o § 1° do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
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22.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

23 – DO FORO 

 

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1 É VEDADA a subcontratação, parcial ou total, do objeto contratado, não podendo a CONTRATADA transferir a outrem a sua 

execução, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

24.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE à luz das disposições constantes da Lei 8.666/93 e alterações, dos 

princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais 

lacunas. 

 

24.3. O presente processo de licitação poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos supervenientes, 

devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

 

24.4. Quaisquer informações ou esclarecimentos complementares que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto à CPL – 

PREGÃO no local e horário indicados no preâmbulo deste edital ou pelo endereço de e-mail: paulistapregao@gmail.com. 

 

24.5. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão licitador, sem prejuízo do 

disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

24.6. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as deste edital. 

 

24.7. As proponentes são plenamente responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

 

24.8. É facultada à CPL PREGÃO, à Procuradoria de Contratos da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, à Secretaria 

Municipal de Educação ou autoridade superior, a qualquer momento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

completar a instrução do processo. 

 

24.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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Paulista, 29 de dezembro de 2021. 

 

 

_______________________________________                                                     ______________________________________ 

DANILLO CAETANO S. CABRAL                                                                                    VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PREGOEIRO      
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 
Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, com fornecimento de 

veículos, tipo ônibus, acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo, sendo um 

motorista/condutor e outro monitor/acompanhante dos alunos da rede pública de ensino, no município do Paulista, em lote único, 

contemplando todas as rotas e sendo observado o menor valor global, conforme linhas pré-definidas e condições a seguir: 

QUADRO RESUMO DE PONTOS NOTÁVEIS 

 

LOTE ROTA PONTO LONGITUDE LATITUDE 

ÚNICO 

ROTA 01 Erem Professora Maria Do Carmo Pinto Ribeiro -34,8957691 -7,9513504 

ROTA 01 Escola Municipal Rural da Mata do Ronca -34,908197 -7,9721655 

ROTA 01 Ponto Final -34,9042492 -7,9744556 

ROTA 02 Erem Professora Maria Do Carmo Pinto Ribeiro -34,8957691 -7,9513504 

ROTA 02 Centro de Treinamento do Sport Club do Recife -34,9215117 -7,9412507 

ROTA 02 USF Rural II - Ponto de Apoio -34,92639854 -7,947705194 

ROTA 02 Escola Municipal Rural Neide Aparecida -34,9118358 -7,9475503 

ROTA 03 Antiga Escola Municipal Rural Mumbeca II -34,94282877 -7,940047233 

ROTA 03 Escola Municipal Rural Neide Aparecida -34,9118358 -7,9475503 

ROTA 04 Erem Maestro Nelson Ferreira -34,8433969 -7,9134232 

ROTA 04 Escola Municipal Professor Salvador Dimech -34,83329 -7,926531575 

ROTA 04 Escola Municipal Rosa Amélia -34,8284017 -7,9270767 

ROTA 05 Posto Rema -34,84166221 -7,901425529 

ROTA 05 E.M. Irmã Assunta -34,83553758 -7,853200072 

ROTA 06 Comunidade das Casinhas -34,8423162 -7,9066487 

ROTA 06 Escola Municipal João Fonseca de Albuquerque -34,8271299 -7,896522 

ROTA 07 Comunidade das Casinhas -34,8423162 -7,9066487 

ROTA 07 Escola Municipal João Fonseca de Albuquerque -34,8271299 -7,896522 

ROTA 08 Forte de Nossa Senhora dos Prazeres do Pau Amarelo -34,8230608 -7,910569 

ROTA 08 Escola Municipal Governador Miguel Arraes de Alencar -34,830645 -7,9497551 

ROTA 09 Praça do Cajueiro -34,834612 -7,924465 

ROTA 09 Edifício Costa Dourada Residence -34,8266532 -7,9341137 

ROTA 09 Hospital Nossa Senhora do Ó -34,8264108 -7,9472089 

ROTA 09 Escola Municipal Governador Miguel Arraes de Alencar -34,830645 -7,9497551 

ROTA 10 Bar do Pé de Porco -34,8341419 -7,8861798 

ROTA 10 Forte de Nossa Senhora dos Prazeres do Pau Amarelo -34,8230608 -7,910569 

ROTA 10 Escola Municipal Governador Carlos Wilson Campos -34,8295321 -7,922181 

ROTA 11 Escola Manoel Gonçalves da Silva -34,86468691 -7,944824268 

ROTA 11 Colégio Evangélico Betel -34,8641466 -7,9487372 

ROTA 11 Escola Municipal Ministro Marcos Freire -34,868129 -7,945652 

ROTA 12 Antiga Escola Municipal Rural Mumbeca II -34,94282877 -7,940047233 

ROTA 12 Erem Professora Maria Do Carmo Pinto Ribeiro -34,8957691 -7,9513504 

ROTA 13 Antiga Escola Municipal Rural Mumbeca II -34,94282877 -7,940047233 

ROTA 13 Escola Estadual Profa Zulmira de Paula Almeida -34,9024403 -7,9504714 

ROTA 14 Sítio Laranjeiras -34,89911617 -7,973527378 

ROTA 14 Escola Presidente Castelo Branco -34,89111199 -7,958773583 

ROTA 15 CMEI Municipal Dona Carmelita Muniz de Araújo -34,92291253 -7,96491366 
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ROTA 15 Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima -34,9316751 -7,9668048 

ROTA 16 Praça de Jardim Paulista -34,896297 -7,9499809 

ROTA 16 Escola Frei Guido -34,8906336 -7,9664119 

ROTA 17 Casinhas PE-22 -34,8435385 -7,9063603 

ROTA 17 E.M. Ministro Etelvino Lins -34,8296867 -7,9470788 

ROTA 18 Residencial Vila Real -34,8898284 -7,9542046 

ROTA 18 Colégio Municipal José Firmino da Veiga -34,8785137 -7,9428315 

ROTA 19 Posto Casa do Combustivel I - Dislub -34,8353854 -7,8886447 

ROTA 19 Escola Municipal Professor Salvador Dimech -34,8333498 -7,9264736 

ROTA 20 R. da Aurora / R. Édson Borges -34,88684447 -7,943507511 

ROTA 20 Colégio Municipal José Firmino da Veiga -34,8785137 -7,9428315 

ROTA 21 Rua da Mirueira -34,9034873 -7,9789803 

ROTA 21 Escola Frei Guido -34,8906336 -7,9664119 

ROTA 22 R. Nove, Maranguape I -34,86719699 -7,946274059 

ROTA 22 Restaurante e Pizzaria Caldeirão -34,8631941 -7,9342598 

ROTA 22 Escola Manoel Gonçalves da Silva -34,86468691 -7,944824268 

ROTA 22 Escola Municipal Radialista Edvaldo Moares -34,8632785 -7,9479083 

ROTA 23 Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição -34,84510589 -7,920077578 

ROTA 23 Escola Municipal Joaquim de Lima -34,85022578 -7,927676972 

ROTA 24 Comunidade Pena Branca -34,91480201 -7,958019052 

ROTA 24 Escola Municipal Maria das Neves -34,8970589 -7,9504795 

 
QUADRO COM EXTENSÃO DAS ROTAS 

(Os mapas com as rotas encontram-se em Anexo) 
  

LOTE ÚNICO 

ROTA 
EXTENSÃO 

IDA 
PERCURSO 

IDA 
EXTENSÃO 

VOLTA 
PERCURÇO 

VOLTA 
SEM PAV 

EXTENSÃO 
TOTAL 

PERCURSO 
TOTAL 

DESCRIÇÃO 

ROTA 1 13.003,47 ‐ 11.121,88 ‐ 1.872,13 24.125,35  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 24,125 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 13,003 km de ida e 11,122 
km de volta. Esta rota apresenta 
1,872 km de extensão de via não 
pavimentada 

ROTA 2 10.084,41 13.385,29 5.539,78 8.840,66 1.624,94 15.624,19 22.225,95 

Esta rota apresenta um percurso 
total de 22,226 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 13,385 km de ida e 8,841 km 
de volta. Esta rota apresenta 1,624 
km de extensão de via não 
pavimentada e um total de 
extensão de via de 15,624 km. A 
diferença entre a quilometragem 
do percurso e da extensão de via se 
justifica pela necessidade de ida e 
volta a comunidade do Cesário de 
Melo 

ROTA 3 5.256,70 ‐ 5.256,70 ‐ 3.984,78 10.513,40  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 10,514 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 5,257 km de ida e 5,257 km 
de volta. Esta rota apresenta 3,985 
km de extensão de via não 
pavimentada 
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ROTA 4 3.081,99 ‐ 3.427,74 ‐ 0 6.509,73  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 6,509 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 3,082 km de ida e 3,427 km 
de volta. 

ROTA 5 8.901,74 ‐ 8.200,15 ‐ 259,57 17.101,89  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 17,102 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 8,902 km de ida e 8,200 km 
de volta. Esta rota apresenta 0,260 
km de extensão de via não 
pavimentada. 

ROTA 6 3.177,56 ‐ 3.166,14 ‐ 0 6.343,70  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 6,343 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 3,177 km de ida e 3,166 km 
de volta. 

ROTA 7 6.685,68 ‐ 6.436,46 ‐ 0 13.122,14  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 13,122 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 6,685 km de ida e 6,437 km 
de volta. 

ROTA 8 8.599,97 ‐ 8.297,55 ‐ 30,98 16.897,52  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 16,897 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 8,600 km de ida e 8,297 km 
de volta. Esta rota apresenta 0,031 
km de extensão de via não 
pavimentada 

ROTA 9 4.799,33 ‐ 4.352,90 ‐ 33,18 9.152,23  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 9,152 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 4,799 km de ida e 4,353 km 
de volta. Esta rota apresenta 0,033 
km de extensão de via não 
pavimentada 

ROTA 10 7.265,17 ‐ 7.206,62 ‐ 0 14.471,79  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 14,472 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 7,265 km de ida e 7,207 km 
de volta. 

ROTA 11 1.227,01 ‐ 1.218,46 ‐ 0 2.445,47  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 2,445 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 1,227 km de ida e 1,218 km 
de volta. 

ROTA 12 6.684,74 ‐ 11.039,94 ‐ 3.579,99 17.724,68  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 17,725 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 6,685 km de ida e 11,040 km 
de volta. Esta rota apresenta 3,580 
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km de extensão de via não 
pavimentada 

ROTA 13 6.153,49 ‐ 10.383,18 ‐ 3.578,78 16.536,67  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 16,536 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 6,153 km de ida e 10,383 km 
de volta. Esta rota apresenta 3,579 
km de extensão de via não 
pavimentada. 

ROTA 14 2.198,49 ‐ 2.198,49 ‐ 0 4.396,98  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 4,397 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 2,199 km de ida e 2,198 km 
de volta. 

ROTA 15 1.077,22 ‐ 1.018,29 ‐ 0 2.095,51  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 2,095 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 1,077 km de ida e 1,018 km 
de volta. 

ROTA 16 3.031,26 ‐ 5.031,31 ‐ 0 8.062,57  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 8,062 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 3,031 km de ida e 5,031 km 
de volta. 

ROTA 17 7.842,35 ‐ 7.986,12 ‐ 0 15.828,47  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 15,828 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 7,842 km de ida e 7,986 km 
de volta. 

ROTA 18 8.372,13 ‐ 6.245,98 ‐ 0 14.618,11  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 14,618 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 8,372 km de ida e 6,246 km 
de volta. 

ROTA 19 6.147,06 ‐ 5.866,71 ‐ 0 12.013,77  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 12,014 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 6,147 km de ida e 5,867 km 
de volta. 

ROTA 20 1.343,99 ‐ 1.282,80 ‐ 0 2.626,79  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 2,626 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 1,344 km de ida e 1,282 km 
de volta. 

ROTA 21 2.462,05 ‐ 2.462,05 ‐ 0 4.924,10  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 4,924 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 2,462 km de ida e 2,462 km 
de volta. 

ROTA 22 7.315,62 ‐ 8.069,97 ‐ 0 15.385,59  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 15,385 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
sendo 7,315 km de ida e 8,070 km 
de volta. 

ROTA 23 1.734,10 ‐ 1.540,47 ‐ 0 3.274,57  
Esta rota apresenta um percurso 
total de 3,274 km, realizado em 
vias totalmente pavimentadas, 
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sendo 1,734 km de ida e 1,540 km 
de volta. 

ROTA 24 4.295,70 ‐ 3.704,29 ‐ 254,76 7.999,99  

Esta rota apresenta um percurso 
total de 8,000 km, realizado em 
vias parcialmente pavimentadas, 
sendo 4,296 km de ida e 3,704 km 
de volta. Esta rota apresenta 0,255 
km de extensão de via não 
pavimentada. 

 
QUANTITATIVO DE VIAGENS POR ROTAS 

 

ROTA PONTO 
QUANTIDADE DE VIAGENS TOTAL DE 

VIAGENS POR 
DIA 

TOTAL DE 
VIAGENS 

MÊS (22 DIAS) MANHÃ TARDE NOITE 

ROTA 01 

Erem Professora Maria Do Carmo Pinto Ribeiro 

1 1   2 44 Escola Municipal Rural da Mata do Ronca 

Ponto Final 

ROTA 02 

Erem Professora Maria Do Carmo Pinto Ribeiro 

3 3 3 9 198 

Centro de Treinamento do Sport Club do Recife 

USF Rural II - Ponto de Apoio 

Escola Municipal Rural Neide Aparecida 

ROTA 03 

Antiga Escola Municipal Rural Mumbeca II 

1 1 1 3 66 

Escola Municipal Rural Neide Aparecida 

ROTA 04 

Erem Maestro Nelson Ferreira 

1 1   2 44 Escola Municipal Professor Salvador Dimech 

Escola Municipal Rosa Amélia 

ROTA 05 

Posto Rema 

3 3   6 132 

E.M. Irmã Assunta 

ROTA 06 

Comunidade das Casinhas 

2 2   4 88 

Escola Municipal João Fonseca de Albuquerque 

ROTA 07 

Comunidade das Casinhas 

      0 0 

Escola Municipal João Fonseca de Albuquerque 

ROTA 08 
Forte de Nossa Senhora dos Prazeres do Pau 
Amarelo 

2 1 1 4 88 
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Escola Municipal Governador Miguel Arraes de 
Alencar 

ROTA 09 

Praça do Cajueiro 

4 3 2 9 198 

Edifício Costa Dourada Residence 

Hospital Nossa Senhora do Ó 

Escola Municipal Governador Miguel Arraes de 
Alencar 

ROTA 10 

Bar do Pé de Porco 

3 3   6 132 
Forte de Nossa Senhora dos Prazeres do Pau 
Amarelo 

Escola Municipal Governador Carlos Wilson 
Campos 

ROTA 11 

Escola Manoel Gonçalves da Silva 

3 3   6 132 Colégio Evangélico Betel 

Escola Municipal Ministro Marcos Freire 

ROTA 12 

Antiga Escola Municipal Rural Mumbeca II 

3     3 66 

Erem Professora Maria Do Carmo Pinto Ribeiro 

ROTA 13 

Antiga Escola Municipal Rural Mumbeca II 

2 1 1 4 88 

Escola Estadual Profa Zulmira de Paula Almeida 

ROTA 14 

Sítio Laranjeiras 

1     1 22 

Escola Presidente Castelo Branco 

ROTA 15 

CMEI Municipal Dona Carmelita Muniz de Araújo 

2 2   4 88 

Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima 

ROTA 16 

Praça de Jardim Paulista 

2 1   3 66 

Escola Frei Guido 

ROTA 17 

Casinhas PE-22 

2 2   4 88 

E.M. Ministro Etelvino Lins 

ROTA 18 

Residencial Vila Real 

1 1   2 44 

Colégio Municipal José Firmino da Veiga 

ROTA 19 Posto Casa do Combustível – DISLUB 3     3 66 
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Escola Municipal Professor Salvador Dimech 

ROTA 20 

R. da Aurora / R. Édson Borges 

1 1   2 44 

Colégio Municipal José Firmino da Veiga 

ROTA 21 

Rua da Mirueira 

2     2 44 

Escola Frei Guido 

ROTA 22 

R. Nove, Maranguape I 

2 2   4 88 

Restaurante e Pizzaria Caldeirão 

Escola Manoel Gonçalves da Silva 

Escola Municipal Radialista Edvaldo Moares 

ROTA 23 

Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição 

1 1   2 44 

Escola Municipal Joaquim de Lima 

ROTA 24 

Comunidade Pena Branca 

2 1 1 4 88 

Escola Municipal Maria das Neves 

 
2. DA JUSTIFICATIVA  

 

É notável a importância social do Transporte Escolar aos alunos das Escolas Públicas, pois consiste muitas vezes no único meio de 

atender às necessidades de deslocamento dos alunos residentes para iniciar, continuar e terminar seus estudos. O transporte 

escolar dos filhos é uma preocupação de muitos pais. Afinal de contas, por causa do trabalho ou de outras atividades, nem sempre 

é possível assumir o compromisso de levar as crianças diariamente à escola. Nesses casos, estes alunos que necessitam de 

transporte para ir para Escola, o transporte fica por conta da Prefeitura Municipal de Paulista, através da Secretaria de Educação. 

 

Com o intuito de garantir direito fundamental da criança e do adolescente e ainda atender as necessidades de Transporte Escolar 

dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal do Paulista-PE, pretende com esta contratação atender 

os alunos da rede pública da área rural e urbana que necessitam utilizar o transporte para serem conduzidos até as unidades 

escolares, bem como o retorno para suas residências. 

 

O acesso dos alunos à Educação se constitui em um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 206, 

inciso I, complementado pelo artigo 208, inciso VII, garante, entre outros benefícios, o transporte escolar para os estudantes. Além 

da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente são outros instrumentos 

que garantem o acesso e a permanência dos alunos nas escolas, obrigando o Poder Público ao cumprimento dos ditames legais. 

 

A contratação do serviço para o Transporte Escolar no Município de Paulista-PE, é de natureza continuada no desempenho de suas 

atribuições, que é transportar os alunos até a respectiva escola, que se interrompidos podem comprometer o aprendizado dos 
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mesmos, e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro. O inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 prevê a 

possibilidade de prorrogar a duração de contratos cujo objeto seja a execução de serviços contínuos, até sessenta meses.  

 

A essencialidade atrela-se à necessidade de existência e manutenção do contrato, pelo fato de eventual paralisação da atividade 

contratada implicar em prejuízo ao exercício das atividades da Administração contratante. 

 

O serviço descrito neste termo de referência é imprescindível, por termos um município de grande extensão territorial, onde as 

dificuldades são imensas, considerando que o município não possui ônibus para atender toda demanda que necessitamos para o 

transporte dos alunos até as escolas, haja vista a necessidade de darmos o apoio necessários aos alunos da rede pública de ensino, 

e a manutenção das atividades afins deste município. 

 
3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. A empresa deverá seguir rigorosamente os horários abaixo mencionados, para que não haja prejuízo aos alunos e nem 

para o calendário escolar: 

a) No turno matutino a entrada deverá ser às 07h30min, com saída às 12h00min; 

b) No turno vespertino a entrada deverá ser às 13h00min, com saída às 17h30min; 

c) No turno noturno a entrada deverá ser às18h40min, com saída às 22h00min. 

 

3.2. Os roteiros especificados neste Termo de Referência poderão sofrer alteração nas suas linhas, acrescendo ou suprimindo 

quilometragem, sendo que estas alterações serão objeto de acordo entre as partes, conforme o caso, tendo em 

consequência, o aumento ou diminuição do valor de cada linha, inclusive, com modificação de veículo ou criação de 

novo roteiro; 

3.3.  Os veículos deverão ter capacidade suficiente para atender a demanda de alunos; 

3.4.  Os serviços serão executados através de veículos com capacidade até 59 (cinquenta e nove) passageiros sentados; 

3.5.  Fica proibido à Contratada a executar percurso que ainda não foi realizado as alterações legais, através de Termos 

Aditivos. Sendo assim, só poderá executar após a assinatura do Termo Aditivo; 

3.6.  Para confecção dos preços a serem ofertados, deverá o Licitante levar em consideração, que o transporte de estudantes 

abrangerá todas as localidades descritas neste Termo de Referência, independente da distância ou da qualidade das 

estradas, vedada, após a celebração do termo contratual qualquer reclamação incidente destes fatores, que objetivem 

solicitação de revisão dos mesmos; 

3.7.  As despesas com combustíveis, motorista, monitor e manutenção dos veículos (pneus, lubrificantes, limpeza, câmaras, 

serviço de freio, alinhamento, balanceamento, rolamento, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos 

e outros itens necessários a manutenção) SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DO 

CERTAME; 

3.8.  Os motoristas que irão dirigir os veículos deverão estar com suas Carteiras de Habilitação, devidamente, dentro da 

validade e adequadas para a categoria dos veículos que irão dirigir; 

3.9.  A empresa vencedora do certame, obrigatoriamente, deverá realizar a apresentação das Carteiras de Habilitação de 

todos os seus motoristas, como também, realizar a apresentação do CRLV de cada veículo, no ato da assinatura do 

termo contratual, sob pena de não celebrar o referido instrumento; 
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3.10. Os veículos que serão utilizados para a prestação dos serviços licitados, devem atender obrigatoriamente todas as 

especificações constantes deste Termo de Referência, estar em conformidade com as normas expedidas pelo 

CONTRAN/DENATRAN/DETRAN-PE, além de serem registrados como veículos de passageiros e serão inspecionados 

pelo Município, vedada qualquer justificativa em contrário, visando à verificação das conformidades dos 

equipamentos obrigatórios de segurança, mediante o que estabelece a legislação, além da verificação da parte 

mecânica, elétrica, chaparia, pintura, GPS, tacógrafo, etc., de cada veículo; 

3.11.  A inspeção será realizada em 100% dos veículos que forem utilizados para o transporte dos alunos. Os veículos serão 

fiscalizados pelo Município no ato de assinatura do contrato;  

3.12.  Os veículos somente poderão trafegar na velocidade máxima permitida para a rodovia ou estrada (asfaltada ou não), 

conforme estabelece a legislação vigente; 

3.13.  Em caso de quebra, avaria, incidente, acidente de algum dos veículos locados e/ou motorista, ou qualquer outro 

motivo que contribua para a sua ausência, visando realizar o transporte dos alunos em roteiro, previamente 

especificado, ficará o Licitante Vencedor, obrigado a substituir imediatamente, a tempo dos estudantes ainda 

chegarem à escola naquele turno, por veículo com as mesmas características do veículo original e avisar a Secretaria 

Municipal de Educação; 

3.14.  A Prefeitura não se responsabilizará, por quaisquer danos materiais ou pessoais, para com os veículos e funcionários 

da empresa a ser contratada, bem como, a terceiros, em consequência de acidentes e incidentes de trânsito, assaltos, 

roubos, ou quaisquer outros fatos aqui não previstos que causem os referidos danos; 

3.15. Em caso de substituição do veículo, qualquer que seja a motivação, a Contratada obriga-se informar e remeter a 

Secretaria Municipal de Educação, todos os documentos referentes ao novo veículo a ser utilizado no transporte de 

estudantes; 

3.16.  A empresa vencedora deverá atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro 

contra acidente no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, impostos, 

taxas, seguro dos veículos e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, vigentes; 

3.17.  A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo 

contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93; 

3.18.  A Contratada deverá disponibilizar veículos adaptados para o transporte de passageiros portadores de necessidades 

especiais, de acordo com a Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015 (e suas alterações), conforme a demanda da 

região/itinerário, de acordo com a(s) solicitação (ões) da Secretaria Municipal de Educação, tantas quanto forem 

necessárias para atendimento aos alunos com necessidade de locomoção; 

3.19.  Todos os veículos deverão estar equipados com tacógrafos, GPS, cintos de segurança em todos os assentos, 

extintores de incêndios, dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, tipo retrovisores, conforme Resolução 

439/2013 CONTRAN, ou outros dispositivos que mostrem o campo de visão indireta do condutor, bem como outros 

equipamentos exigidos legalmente; 

3.20.  Todos os veículos passarão por vistorias pelo Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Educação, pelo menos 

02 (duas) vezes no ano que emitirá Laudo/parecer sob as suas condições para tráfego, visando à correção de 

irregularidades ou substituição imediata do veículo, conforme o caso. 

 
4. DO SEGURO 
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4.1. Os veículos deverão estar protegidos por seguro, conforme segue: 

a) a cobertura deverá ser estendida para danos pessoais a passageiros e a terceiros; e 
b) para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo alugado. 
 

4.2.  A Contratada deverá assumir integral responsabilidade ao que exceder a cobertura de apólice de seguro quanto aos 
danos acima enumerados. 

 
5. DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS 

 
5.1. O veículo que apresentar defeito de qualquer ordem que venha colocar em risco a vida ou comprometer a execução do 

serviço deverá ser substituído por outro similar, pela Contratada. 

 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
A dotação orçamentária das despesas com a presente contratação será apresentada posteriormente, através de Nota de Empenho.  

Secretaria de Educação do Município do Paulista 

Atividade: 
4014 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil 

4017 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

Fonte: 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos –Educação 

 
7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
7.1. Deverá constar na proposta o seguinte:  

 

7.1.1. Para cada rota deverá ser um veículo; 

7.1.2. Os serviços serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) durante sua execução; 

7.1.3. Os usuários poderão denunciar irregularidade na prestação dos serviços; 

7.1.4. OS veículos ora contratados, destinam-se exclusivamente ao transporte de alunos e seus pertences escolares, não podendo 

transportar: pessoas, objetos e/ou cargas de qualquer natureza; 

7.1.5. O Veículo que não for licitado não será permitido o transporte de alunos, caso for pego ou denunciado será punido, salve 

veículos com problemas de manutenção que devem ser informados imediatamente a Gestão da Escola e ao Setor de Transporte 

Escolar da Secretaria de Educação e com boas condições de uso e segurança. Caso não ocorra as comunicações o mesmo será 

punido; 

7.1.6. Todos os veículos deverão ser possuir a identificação de transporte escolar e faixas refletivas. 

7.1.7. Juntamente com os documentos de habilitação as licitantes deverão apresentar certificado de regularidade emitido pelo 

CRA/PE (Conselho Regional de Administração de Pernambuco), acompanhado de Certificado de Regularidade Técnica com os dados 

do profissional responsável pela prestação de serviços; 

 
8. DOS VALORES 

 

PREÇO MÉDIO DOS SERVIÇOS 
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LOTE ÚNICO 

R
O

TA
 

DESCRIÇÃO – TOTAL DE VIAGENS 
TOTAL DE 

VIAGENS MÊS 
(22 dias) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

1 Rota 01 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 4.184,96 R$ 100.962,16 

2 Rota 02 – Quantidade de viagens 09 198 R$ 17.349,95 R$ 385.619,99 

3 Rota 03 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 2.735,80 R$ 28.764,20 

4 Rota 04 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 1.129,12 R$ 7.349,44 

5 Rota 05 – Quantidade de viagens 06 132 R$ 8.900,05 R$ 152.208,66 

6 Rota 06 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 2.200,64 R$ 13.958,66 

7 Rota 07 – Quantidade de viagens 00 - - - 

8 Rota 08 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.862,25 R$ 99.054,44 

9 Rota 09 – Quantidade de viagens 09 198 R$ 7.144,19 R$ 65.383,63 

10 Rota 10 – Quantidade de viagens 06 132 R$ 7.531,37 R$ 108.993,99 

11 Rota 11 – Quantidade de viagens 06 132 R$ 1.272,40 R$ 3.111,02 

12 Rota 12 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 4.612,13 R$ 81.750,00 

13 Rota 13 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.737,00 R$ 94.867,03 

14 Rota 14 – Quantidade de viagens 01 22 R$ 381,37 R$ 1.676,88 

15 Rota 15 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 726,84 R$ 1.522,73 

16 Rota 16 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 2.097,77 R$ 16.912,22 

17 Rota 17 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.491,37 R$ 86.917,40 

18 Rota 18 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 2.535,78 R$ 37.068,03 

19 Rota 19 – Quantidade de viagens 03 66 R$ 3.126,10 R$ 37.556,97 

20 Rota 20 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 455,53 R$ 1.196,22 

21 Rota 21 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 854,17 R$ 4.205,93 

22 Rota 22 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 5.337,67 R$ 82.120,05 

23 Rota 23 – Quantidade de viagens 02 44 R$ 567,94 R$ 1.859,44 

24 Rota 24 – Quantidade de viagens 04 88 R$ 2.775,52 R$ 22.204,16 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL R$ 1.435.263,25 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL ANUAL R$ 15.787.895,79 

 
 

8.1. O valor máximo global estimado anual para contratação de todo lote único é de R$ 15.787.895,79 (Quinze milhões, 

setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos); 

 
9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
9.1. O contrato a ser firmado em decorrência deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 

instrumento contratual, devendo observar o calendário escolar, para o ano de 2021/2022, de acordo com a quantidade 

de dias letivos previstos; 

9.2. A prorrogação poderá ser admitida nos termos do Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante prévia justificativa e 

autorização da autoridade competente, devendo ser precedida, ainda, de manifestação da Procuradoria Jurídica do 

Município; 

9.3. A prorrogação deve ser realizada por 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite máximo de 60 

meses. 

 
10. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
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10.1.  O prazo de vigência do contrato, decorrente deste TR, será de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data 

determinada na correspondente Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei 

n.º 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e 

as condições sejam vantajosos para o Município do Paulista. 

10.2.  Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da 

Ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho emitida pela Secretaria de Educação. 

10.3.  O produto dos serviços deverá ser entregue em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis após conclusão do serviço de 

campo. 

 
11. DO PAGAMENTO 

 
11.1.  A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo de Referência; 

11.2.  O pagamento será efetuado em conformidade com o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a entrega do 

objeto do contrato e a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico 

competente, comprovando o recebimento do objeto deste Termo; 

11.3.  A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constante no Termo de Referência. 

 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
12.1. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE; 

12.2. Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado; 

12.3. Percorrer os percursos estabelecidos e garantir que o aluno esteja na unidade escolar com pelo menos 5 (cinco) 

minutos de antecedência ao início das aulas, do horário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, 

cumprindo rigorosamente a carga horária pré-estabelecida; 

12.4. Cumprir rigorosamente os prazos contratuais; 

12.5. Assumir todos e quaisquer ônus com pessoal e por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, quer municipais, estaduais e federais, comprometendo- se a saldá-los à época própria, ficando excluída 

a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades perante terceiros por parte de atos decorrentes dos empregados 

da CONTRATADA; 

12.6. Assumir integral responsabilidade por danos causados a esta Prefeitura ou a terceiros decorrentes da execução dos 

serviços parciais ou totais, isentando-a de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas 

resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na execução dos serviços; 

12.7. Fornecer os serviços em tempo oportuno, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação; 

12.8. Prestar os serviços sempre em regime de atendimento com a fiscalização da Contratante; 

12.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.10. Fornecer o veículo, objeto de locação, e substituí-lo em caso de quebra ou avaria, por veículo com as mesmas 

características do veículo original, classificado na licitação e no tocante ao ano/modelo. O novo veículo deverá ser 

igual ou melhor do que o veículo substituído, assim como colocá-lo em perfeitas condições de utilização, no prazo 
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máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que de forma alguma os serviços prestados poderão ser 

interrompidos ou suspensos, sob pena de ser rescindida a locação. Os veículos e seus condutores devem estar em 

conformidade com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre o transporte escolar em seus artigos 136, 137 e 

138; 

12.11. Providenciar o imediato transporte dos estudantes sempre que o veículo credenciado for imobilizado por 

problema/defeito técnicos, pois os serviços não poderão ser interrompidos e nem tampouco paralisados, já que os 

alunos não poderão faltar aula; 

 12.12. Arcar com todas as despesas referentes ao combustível, peças de reposição, manutenção, lubrificação, lavagem, 

troca de óleo, emplacamento, licenças especiais e outras necessárias para a consecução dos serviços; 

12.13. Os veículos, objeto deste Termo de Referência, deverão estar disponíveis e em perfeito estado de conservação, 

principalmente no que no que refere a lanternagem, motor, mecânica e pneu; 

12.14. Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na legislação de 

trânsito; 

12.15. Realizar todas as manutenções preventivas e corretivas do veículo locado disponibilizando, se necessário, o plano 

de manutenção do veículo ao setor de Transporte Escolar, para eventuais fiscalização ou auditoria; 

12.16. Disponibilizar, se necessário, ao Setor de Transporte Escolar, documentos dos veículos como nada consta relativos a 

multas e infrações de trânsito, pagamento de seguros, licenciamento anual e autorização do DETRAN ou CIRETRAN, 

dentre outros; 

12.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas relativas às infrações de trânsito, ocorridas no período em que o 

veículo estiver a serviço desta Prefeitura; 

12.18. Em caso de acidentes, tomar todas as medidas legais cabíveis inclusive providenciando socorro imediato ao(s) 

acidentado(s) e desobstrução da pista de rolamento. Se necessário, se obriga a acionar a Polícia Militar ou Federal e 

Corpo de Bombeiros, bem como comunicar ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e a 

unidade escolar de destino ou origem dos alunos; 

12.19. A empresa prestadora do serviço deverá estar conectada em tempo integral, pessoalmente ou via telefone 

fixo/celular, enquanto houver veículos circulando com alunos, disponibilizando-se a comparecer imediatamente no 

local, em caso de acidentes ou ocorrências graves. O preposto da Contratada deverá, obrigatoriamente, ter poderes 

para responder pelos serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e 

supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto ao Contratante, mantendo sempre alinhamento 

operacional, de maneira que os contratempos não interfiram na realização final da prestação de serviço; 

12.20. A empresa prestadora de serviço deverá possuir em seu(s) veículo(s) sistema de dispositivos de visão indireta, que 

podem ser Câmera-monitor de ré e retrovisores ou câmera-monitor dianteira ou outro sistema equivalente, em 

conformidade com a Resolução 504/2014 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); 

12.21. A empresa prestadora do serviço deverá ter em cada veículo de transporte escolar, disco cronotacógrafo, conforme 

dispõe o Art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro (Resolução Contran nº 92, de 4 de maio de 1999; 

12.22. A empresa prestadora de serviço deverá realizar a regularização do cronotacógrafo do veículo a cada dois anos no 

INMETRO; 

12.23. Os discos tacógrafos originais deverão estar devidamente preenchidos com data, nome do motorista, nº da linha, 

registro de quilometragem, nº da placa do veículo, KM inicial e final e sem rasuras e danificações; 
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12.24. O prazo para conserto no aparelho do disco tacógrafo, será de 04 dias úteis, sendo de responsabilidade do 

motorista do veículo informar ao Setor de Transporte Escolar no mesmo dia que for detectado o defeito; 

12.25. As justificativas dos dias de manutenção ou conserto do aparelho de disco tacógrafo serão validadas mediante a 

apresentação da nota fiscal do conserto do aparelho; 

12.26. Instituir para o veículo colocado à disposição pela presente locação, além do seguro obrigatório, o seguro contra 

danos materiais a terceiros; 

12.27. Não fornecer veículo que seja utilizado simultaneamente no serviço de táxi, ou serviço de aluguel a terceiros; 

12.28. Colocar o veículo locado à disposição exclusiva desta Prefeitura, em função das necessidades por ela estabelecidas, 

em termos de dias e horários. Portanto, o atendimento deverá ser exclusivo para o transporte de alunos da Rede 

Pública, ficando terminantemente proibido carona; 

12.29. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados a terceiros ou diretamente à Administração, decorrentes de 

sua culpa ou dolo; 

12.30. Fica certo que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes os seguros contratados, o 

locador arcará com todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada fosse; 

12.31. Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veículo; 

12.32. Orientar os motoristas do transporte escolar para que conduzam os veículos em cumprimento a Lei nº 9503/97 do 

Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações; 

12.33. Substituir o motorista num prazo de 24 (vinte e quatro) horas caso haja solicitação da Administração; 

12.34. A Contratada deverá substituir o monitor de alunos que tiver mal comportamento no desempenho de suas funções; 

12.35. Durante a execução dos serviços o condutor deverá estar devidamente uniformizado com a identificação da 

empresa e identificação de Transportador Escolar e DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE apresentar-se portando seu 

crachá de identificação; 

12.36. Confiar a direção dos veículos somente a motoristas com idade superior a 21 anos e devidamente habilitados na 

categoria “D” ou “E” e que não tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias nos últimos 12 meses; 

12.37. Oferecer aos motoristas curso de capacitação técnica específico para o transporte escolar conforme determina a Lei 

nº 9503/97, Código de trânsito Brasileiro; 

12.38. Os veículos utilizados deverão, obrigatoriamente, possuir o laudo de vistoria de verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança; 

12.39. Os estudantes deverão ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de circulação, utilizando o 

cinto de segurança; 

12.40. Responsabilizar-se diretamente pela conduta dos acompanhantes e seus condutores durante a jornada de trabalho 

e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento com os alunos durante todos os itinerários, 

bem como, pelas penalidades sofridas em caso de infração; 

12.41. Independentemente das vistorias previstas na legislação de trânsito, os veículos utilizados no transporte de 

escolares deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e limpeza, podendo ser submetidos, a qualquer 

tempo, à fiscalização do DETRAN/PE e de funcionários da Secretaria Municipal de Educação - Setor de Transporte 

Escolar; 
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12.43. É obrigatória a fixação do termo de autorização e do selo de conformidade na parte interna do veículo, em local 

visível, com inscrição da lotação permitida sendo vedada a condução de estudantes em número superior à 

capacidade estabelecida pelo fabricante; 

12.44. O número do registro deverá obrigatoriamente constar nas laterais e na parte traseira do veículo; 

12.45. Apresentar mensalmente ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação para conferência e 

aprovação pelo fiscal do contrato, relatório de execução dos serviços contendo: serviços executados, nº do 

contrato, nº da Linha, Itinerário percorrido, quilometragem rodada, quantitativo nominal de alunos por itinerários, 

turno do aluno e escola atendida, bem como nome do motorista, nome do monitor se for o caso e placa do veículo. 

 

13. DOS CONDUTORES 

 
13.1. Os condutores para exercerem as atividades, deverão ser cadastrados junto ao DETRAN/PE. 

13.2. São exigências em relação aos condutores: 

13.2.1.  Trajar-se adequadamente, usando camisas com mangas, calças compridas, saia, sapatos, tênis ou sandália 

presa ao calcanhar; 

13.2.2.  Ter mais de 21 anos; 

13.2.3.  Possuir habilitação para dirigir veículos da categoria “D” ou “E”; 

13.2.4.  Conduzir estudantes até o destino final sem interrupção voluntária da viagem; 

13.2.5.  Tratar com urbanidade os estudantes e o público; 

13.2.6.  Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque de passageiros; 

13.2.7.  Orientar os estudantes, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os sentados e 

evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em riscos; 

13.2.8. Recolher, guardar e posteriormente entregar qualquer objeto esquecido no veículo; 

13.2.9. Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade da Secretaria Municipal de Educação; 

13.2.10. Não havendo monitor(a) no veículo, fica o motorista responsável em realizar as orientações pertinentes aos 

estudantes. 

13.3. É vedado aos condutores: 

13.3.1. Fumar, quando estiver conduzindo estudantes; 

13.3.2.  Trabalhar após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância tóxica; 

13.3.4.  O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não se fixem aos pés; 

13.3.5.  Ausentar-se do veículo, quando este estiver aguardando estudantes, exceto para garantir maior segurança 

aos mesmos; 

13.3.6.  Abastecer o veículo quando estiver conduzindo estudantes; 

13.3.7.  Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos estudantes ou de terceiros; 

13.3.8.  Dirigir o veículo em desacordo com as normas da legislação de trânsito; 

13.3.9. Dirigir o veículo estando suspenso ou cassado o direito de dirigir na forma prevista pelo Código de Trânsito 

Brasileiro; 

13.3.10. Realizar a prestação de serviço de transporte de escolar sem estar devidamente autorizado e regular com seu 

credenciamento; 
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13.3.11.  Apresentar documento comprovadamente falso ou adulterado, ou que sabe ou deveria saber ser 

falsificado ou para cuja obtenção tenha concorrido; 

13.3.12.  Exercer cargo ou função pública no âmbito das administrações diretas e indiretas, nas áreas municipal, 

estadual e federal, mesmo estando licenciado sem o recebimento de vencimentos. 

 

14.  DOS MONITORES 

 

14.1. A licitante vencedora deverá contratar monitor de transporte escolar conforme quantidades mencionadas na Planilha 

de Itinerários do Transporte Escolar, com maioridade civil, devidamente capacitado para a função, para atender aos 

alunos, devendo, quando necessário, auxiliar no embarque e desembarque, conforme suas necessidades 

educacionais e especiais (cadeirante, dificuldade locomotora e outros); 

14.2. No transporte de estudantes com até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a presença de monitor/acompanhante, 

com idade mínima de 18 anos; 

14.3. O Monitor de Transporte Escolar deverá apresentar-se devidamente identificado com crachá e colete contendo o 

aviso MONITOR, e com aparência pessoal adequada. Deverá prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de 

quaisquer problemas relacionados à execução do transporte; 

14.4. O Monitor de Transporte Escolar deverá contatar regularmente o diretor ou responsável pela unidade escolar, ou 

com o Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, mantendo-o informado de 

quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final da 

prestação dos serviços; 

14.5. São atribuições dos Monitores: 

14.5.1.  Trajar-se adequadamente, usando camisas com mangas, calças compridas, saia, sapatos, tênis ou sandália 

presa ao calcanhar; 

14.5.2. Orientar o embarque e desembarque dos escolares nos portões das unidades escolares até que os mesmos 

estejam seguros; 

14.5.3. Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na unidade escolar e/ou nos 

pontos correspondentes a sua linha; 

14.5.4.  Tratar com urbanidade os escolares e o público; 

14.5.5. Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito; 

14.5.6. Recolher, registrar, manter guarda e entregar aos escolares no prazo de 1 (um) dia qualquer objeto esquecido 

no veículo; 

14.5.7. Manter as janelas do veículo localizadas juntos aos assentos dos escolares, abertas, quando necessário, mas 

de maneira a evitar riscos de acidentes com os escolares; 

14.5.8.  Manter-se com decoro e correções devidos; 

14.5.9. Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os sentados e 

evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em riscos; 

14.5.10.  Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e orientações quanto aos 

deveres e responsabilidades de cada um; 
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14.5.11.  Prestar informações aos pais ou responsáveis pelos escolares, quando solicitado, ou sempre que observar 

comportamentos inadequados durante a viagem que possam comprometer as atividades do condutor ou 

colocar em risco outros usuários ou terceiros; 

14.5.12.  Verificar se todos os estudantes transportados encontram-se com o cinto de segurança regularmente 

afixados; 

14.5.13.  Em caso de porte de objetos que oferecem riscos, cabe ao monitor(a) recolher e apresentar a empresa 

prestadora do serviço, que deverá informar o ocorrido ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, para que sejam tomadas as providências cabíveis; 

14.6. São proibições aos monitores: 

14.6.1.  Fumar, quando estiver em atividade; 

14.6.2.  O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não se fixem aos pés; 

14.6.3.  Adotar comportamentos que possam tirar a concentração do condutor e com isso causar riscos de 

acidentes; 

14.6.4.  Manter a porta do veículo aberta quando este estiver em movimento; 

14.6.5.  Trabalhar após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância tóxica; 

14.6.6.  Permitir que escolares sejam transportados em pé, em locais inadequados ou fora do permitido em lei; 

14.6.7.  Portar ou manter no veículo arma de qualquer espécie; 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1. Definir as rotas de tráfego dos veículos escolares da frota contratada; 

15.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação; 

15.3. Fiscalizar “in loco” a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados no 

transporte escolar, conforme determina a Lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito; 

15.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as 

falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências que exijam medidas imediatas; 

15.5. Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores escolares da empresa 

contratada que fornecerá o serviço. No ofício deverá ser informado quaisquer ocorrências no âmbito do transporte 

escolar, dentro e fora do veículo, tais como: discussões, brigas, ofensas pessoais, atrasos nos recolhimentos e/ou 

chegada nas unidades escolares, reclamações sobre a condução do veículo e outras que envolvam 

motoristas/monitor e/ou alunos; 

15.6. No caso de envolvimento de alunos, deve ser dada imediata ciência ao Diretor Escolar e ao(à) Secretário(a) 

Municipal de Educação; 

15.7. Realizar fiscalização, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o comportamento dos 

alunos, motoristas e monitores, condições de tráfego do veículo e cumprimento das normas descritas na Lei nº 

9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito, emitindo se necessário ofício a empresa prestadora do serviço e ao(à) 

Secretário(a) Municipal de Educação; 

15.8. Orientar a empresa prestadora do serviço que o veículo de transporte, no turno e no período escolar, será de uso 

exclusivo para o transporte de alunos, ficando terminantemente proibido dar carona para outras pessoas; 
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15.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

15.10. Efetuar os pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços e nas condições e preços pactuados; 

15.11. Notificar a Contratada, por escrito, por meio do Setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação do Paulista, 

quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução dos serviços, fixando prazos para sua 

correção; 

15.12. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato; 

15.13. Indicar o gestor e fiscal do contrato, assim como, poderá designar formalmente fiscais de linha no intuito de 

gerenciar o serviço fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas e linhas percorridas após informação, 

conferência e verificação das mesmas; 

15.14. A fiscalização de que trata este item não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiro, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8666 de 1993; 

15.15. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

15.16. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

15.17. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

16.1. Declaração de disponibilidade dos veículos para a execução dos serviços assumidos pela licitante, informando marca, 

modelo, capacidade de transporte de passageiros do mesmo, declarando ainda, que os serviços serão prestados por 

motoristas habilitados com carteira nacional de habilitação na categoria "D" ou "E"; 

16.2. Relação dos veículos para a execução dos serviços assumidos, informando: o Itinerário (item), Tipo de Veículo, Marca, 

Modelo, Placa do Veículo, Capacidade de Transporte de Passageiros (que deverá atender ao mínimo exigido para cada 

roteiro/item), e o Ano de Fabricação do Veículo (conforme documentação do veículo); 

16.3. A fim de comprovação da disponibilidade dos veículos, a licitante deverá apresentar do Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo – CRLV, com o respectivo seguro DPVAT devidamente quitado, referente ao ano em 

exercício e registrado na categoria aluguel, DEVENDO CONSTAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES "TRANSPORTE 

ESCOLAR; 

16.4. Termo de Autorização do veículo (para cada veículo relacionado) expedido pelo DETRAN-PE, para exploração dos 

serviços de transporte escolar, constando o nº do registro da empresa no órgão e as características do(s) veículo(s) 

utilizado(s); 

16.5. Comprovação de Apólice de Seguro com responsabilidade civil, danos corporais e materiais a passageiros e a terceiros 

para todos os veículos; 

16.6. Nada consta de multas junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e Polícia Rodoviária Federal – PRF, 

expedido em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 
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16.7. Fica a empresa vencedora obrigada a declarar que atenderá integralmente os horários e percursos previstos pela 

Secretaria Municipal de Educação os quais são objeto de licitação; 

16.8. Declaração se comprometendo a apresentar relação dos monitores para cada viagem de ida e volta nas rotas, como 

requisito para a assinatura do contrato, caso a licitante seja vencedora da licitação; 

16.9. Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que os veículos a serem utilizados para a execução 

do objeto da licitação estarão em perfeito estado de conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos 

pela legislação vigente e que se encontrarão em condições para trafegar, sem colocar em risco os usuários; 

16.10. Declaração assinada pelo representante da empresa licitante de que utilizará somente motoristas devidamente 

habilitados nos termos da legislação vigente para a condução dos veículos para transporte escolar. 

 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA será penalizada na forma prevista pelo art. 87 da 

Lei nº 8.666/93. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de 10% (dez por cento) do 

valor do empenho, em cada caso; 

17.2. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo 

estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. O valor da multa, neste caso, será de 10% (dez por 

cento) do valor adjudicado sem prejuízo da perda da garantia de participação; 

17.3. Ficam assegurados os direitos da Administração, em casos de inexecução do contrato, o disposto nos artigos 77 a 80 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
 
18. DA FISCALIZAÇÃO 

 
18.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria de Educação, por 

meio de unidade competente na forma que lhe convier, sendo exercido por seu representante legal, a ser designado 

conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

18.2. A nomeação de servidor(a) designado(a) para a fiscalização do contrato será realizada através de Portaria da 

Secretaria de Educação, que será emitida logo após a elaboração do instrumento contratual, e constarão os seguintes 

dados: nome e matrícula do(a) servidor(a) que fiscalizará o contrato, nome da CONTRATADA, número e objeto do 

contrato 

 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1.  A execução do objeto em pauta ocorrerá em conformidade com as cláusulas do instrumento contratual que será 

formalizado à posteriori, pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, sendo observadas as especificidades apresentadas 

neste TR e os requisitos legais aplicáveis; 

19.2.  O Contrato será emitido em 4 (quatro) vias. Após a assinatura das partes e das testemunhas, será destinada uma via 

para a CONTRATADA e as demais vias para os seguintes órgãos: Secretaria de Educação, Secretaria de Assuntos 

Jurídicos e Secretaria de Administração (CPL); 

19.3.   A Secretaria de Educação dispõe, além do atendimento presencial, os seguintes meios de contato: Telefone (81) 

99635.0482 | E-mail: secretariadeeducacaodopaulista@gmail.com ; 
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19.4.  Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

20. FORO 

 
20.1.  Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 
 

Paulista, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

JAQUELINE MOREIRA DA SILVA 
Secretária de Educação 
Portaria nº 005/2021 

 
 
 

CLEBER JANSEN GOMES DE CARVALHO 
Coordenador dos Processos de Compras e Licitações 

Matrícula 11.458 
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ANEXO II 

 
FICHA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

  

EMPRESA:  Nº DO CONTRATO:  

Nº DO ITEM (LINHA):  TIPO DE VEÍCULO:  

MARCA/MODELO:  ANO:       /       /     PLACA:  

COR:  CAPACIDADE:  

NOME DO(A) MOTORISTA:  NOME DO MONITOR(A):  

 

REQUISITOS A SEREM VISTORIADOS 

 

01. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, 40cm de 

largura, com dístico ESCOLAR em preto. 

(   ) SIM  (   ) NÃO       (   ) FORA DOS PADRÕES 

 

02. Equipamento registrador instantâneo inalterável de 

velocidade e tempo. 

(   ) SIM Nº:_________________  

(   ) NÃO TEM  

(   ) Quebrado, sem disco ou desligado 

 

03. Lanternas (branca, fosca ou amarela) disposta na 

extremidade da parte superior da parte dianteira. 

(   ) SIM – COR:_______ _______  (   ) NÃO 

 

04. Lanternas (vermelha, fosca ou amarela) dispostas na 

extremidade superior da parte traseira. 

(   ) SIM – COR:______________ (   )NÃO 

 

05. Cinto de segurança em um número igual ao da lotação. 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

06. Funcionamento dos dispositivos elétricos (farol com luz 

alta e baixa, luz de seta, luz de freio, luz de ré, limpador 

de para-brisas) 

(   ) SIM  (   ) NÃO  (   ) Defeituoso 

 

07. Estado de conservação dos pneus. 

(   ) BOM      (   ) REGULAR       (   ) RUIM 

 

08. Estado de conservação do veículo. 

         (   ) BOM    (    ) REGULAR                   (    ) RUIM 

09. O veículo encontra-se com a inspeção do DETRAN em dia 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

 

10. Encontra-se afixada no veículo em lugar visível a 

autorização expedida pela Divisão de Fiscalização de 

Veículos e Condutores do DETRAN ou pela Circunscrição 

Regional de Trânsito CIRETRAN 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

11. Encontra-se no veículo em local visível CARTAZ indicativo 

que é proibido transportar número de estudantes acima 

da capacidade estabelecida pelo fabricante  

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

REQUISITOS PARA O CONDUTOR E MONITOR: 

 

12. O condutor possui CNH categoria “D” não vencida  

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

13. O condutor possui Curso específico de transporte escolar  

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

14. O Monitor possui Curso específico de monitor escolar  
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(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

15. O Condutor e Monitor encontram-se portando CRACHÁS 

DE IDENTIFICAÇÃO 

(    )SIM  (    )NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulista-PE, ____ de ________________________ de 20 ___. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Fiscal do Contrato 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

À Prefeitura Municipal do Paulista 

A/C: Sr.(a) Pregoeiro(a) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a contratação de contratação de empresa para prestação de serviços 

de transporte escolar com veículo tipo ônibus, para atender as necessidades dos alunos vinculados a rede municipal de 

ensino do Paulista-PE, de acordo com as especificações técnicas constantes do ANEXO I – Termo de Referência do edital, 

conforme valores abaixo: 

 

LOTE ÚNICO 

R
O

TA
 

DESCRIÇÃO – TOTAL DE VIAGENS 
TOTAL DE 

VIAGENS MÊS 
(22 dias) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

1 Rota 01 – Quantidade de viagens 02 44   

2 Rota 02 – Quantidade de viagens 09 198   

3 Rota 03 – Quantidade de viagens 03 66   

4 Rota 04 – Quantidade de viagens 02 44   

5 Rota 05 – Quantidade de viagens 06 132   

6 Rota 06 – Quantidade de viagens 04 88   

7 Rota 07 – Quantidade de viagens 00 - - - 

8 Rota 08 – Quantidade de viagens 04 88   

9 Rota 09 – Quantidade de viagens 09 198   

10 Rota 10 – Quantidade de viagens 06 132   

11 Rota 11 – Quantidade de viagens 06 132   

12 Rota 12 – Quantidade de viagens 03 66   

13 Rota 13 – Quantidade de viagens 04 88   

14 Rota 14 – Quantidade de viagens 01 22   

15 Rota 15 – Quantidade de viagens 04 88   

16 Rota 16 – Quantidade de viagens 03 66   

17 Rota 17 – Quantidade de viagens 04 88   

18 Rota 18 – Quantidade de viagens 02 44   

19 Rota 19 – Quantidade de viagens 03 66   

20 Rota 20 – Quantidade de viagens 02 44   

21 Rota 21 – Quantidade de viagens 02 44   

22 Rota 22 – Quantidade de viagens 04 88   

23 Rota 23 – Quantidade de viagens 02 44   

24 Rota 24 – Quantidade de viagens 04 88   

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL  

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL ANUAL  
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Valor total anual após a incidência da taxa R$ (por extenso) 

 

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura. 

 

Declaramos que em nosso preço ofertado estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita execução do 

objeto, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, custos de deslocamento, encargos sociais, fiscais e 

previdenciários, impostos, taxas, combustíveis, administração, seguro e quaisquer outros insumos necessários a assegurar   

adequada execução dos serviços objeto desta contratação, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. 

 

Declaramos que a proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 

Certidão de Enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

  

Declaramos que cumpriremos todas as demais condições e requisitos estabelecidos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 

028/2021 e seus anexos, bem como as da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/08, Lei Complementar nº 

123/06, Lei Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual nº 45.140/17, e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente 

as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

 

 

Cidade, UF, data 

 

____________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E PERCURSOS PRÉ-ESTABELECIDOS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa __(NOME DA EMPRESA)_, CNPJ/MF nº ___(Nº DO CNPJ)__, situada no 

endereço__(ENDEREÇO DO DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA)_, atenderá integralmente com todos os horários e percursos 

pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, salvaguardando com excelência os usuários do serviço de 

transporte. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa __(NOME DA EMPRESA)_, CNPJ/MF nº ___(Nº DO CNPJ)__, estabelecida no 

endereço__(ENDEREÇO DO DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA)_, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTE 
 (EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, a(o) ___(NOME 

COMPLETO DO CONCORRENTE)____, CNPJ/CPF___(Nº DO CNPJ)__, sediada (o)__(ENDEREÇO DO DOMICÍLIO/SEDE DA 

EMPRESA)_, declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 202/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. 

 

 

A empresa___(NOME DA EMPRESA)__, inscrita no CNPJ nº_____(Nº DO CNPJ)____, por intermédio de seu (sua) 

representante legal o (a) Sr.(a)__(NOME DO(A) SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)/PROCURADOR(A)__, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº__(Nº DO RG)__e do CPF nº__(Nº DO CPF)__, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de habilitação no 

processo supracitado, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do 

quadro da Prefeitura Municipal do Paulista-PE, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de 

mesma natureza, bem como de seus agentes políticos. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 202/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 
   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 56 de 67 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. 

 

 

 

A empresa__(NOME DA EMPRESA)__, inscrita no CNPJ nº___(Nº DO CNPJ)___, por intermédio de seu (sua) representante 

legal o (a) Sr.(a)__(NOME DO(A) SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)/PROCURADOR(A)__portador da Carteira de Identidade 

n.º___(Nº DO RG)__, vem, pela presente, declarar que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das 

sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, e que não se encontra inscrito no Cadastro de 

Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como se compromete a comunicar 

qualquer fato superveniente à entrega dos documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a 

Administração Pública e de fato que venha a alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à 

regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, segundo exposto na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO IX 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA-PE 
 
REF. PROCESSO Nº 202/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. 
 

CNPJ/CPF:  

RAZÃO SOCIAL/NOME:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

MUNICÍPIO:  

SIGLA:   

UP:  

CEP:  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

CONTA CORRENTE Nº:  

CÓD. DO BANCO:  

NOME/Nº AGÊNCIA:  

NOME DO REPRESENTANTE 
QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

 

CARGO QUE OCUPA:  

ESTADO CIVIL:  

RG Nº:  

CPF Nº:  

NACIONALIDADE:  

PROFISSÃO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO X 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/2021 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE 

FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, 

TIPO ÔNIBUS, ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, 

ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS 

OPERADORES POR VEÍCULO, SENDO UM 

MOTORISTA/CONDUTOR E OUTRO 

MONITOR/ACOMPANHANTE DOS ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, DO OUTRO 

LADO A EMPRESA ___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

De um lado a Secretaria Municipal Educação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista/PE, 

representada pela Secretária, Srª. Jaqueline Moreira da Silva, brasileira, divorciada, professora, portadora da Cédula de 

Identidade n° 2399234 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 416.495.914-20, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, 

neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF 

nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 202/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas 

e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com 

observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos 

supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 

7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no 
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pregão, e da ata publicada em Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, celebram o presente 

instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de 

conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a 

modalidade de Pregão eletrônico do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituídos por meio 

da Portaria nº 2166/2021 do dia 12/11/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, cujo objeto consiste na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, 

ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, SENDO 

UM MOTORISTA/CONDUTOR E OUTRO MONITOR/ACOMPANHANTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, com todos os seus anexos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato à PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A FORMA DE 

FRETAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, ACESSÍVEIS, CONVENCIONAIS, ABASTECIDOS DE 

COMBUSTÍVEL, COM DOIS OPERADORES POR VEÍCULO, SENDO UM MOTORISTA/CONDUTOR E OUTRO 

MONITOR/ACOMPANHANTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, de acordo 

com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com o Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _(VALOR NUMÉRICO)_ (_(VALOR POR EXTENSO)__), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 

 

LOTE ÚNICO 

R
O

TA
 

DESCRIÇÃO – TOTAL DE VIAGENS 
TOTAL DE 

VIAGENS MÊS 
(22 dias) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

1 Rota 01 – Quantidade de viagens 02 44   

2 Rota 02 – Quantidade de viagens 09 198   
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3 Rota 03 – Quantidade de viagens 03 66   

4 Rota 04 – Quantidade de viagens 02 44   

5 Rota 05 – Quantidade de viagens 06 132   

6 Rota 06 – Quantidade de viagens 04 88   

7 Rota 07 – Quantidade de viagens 00 - - - 

8 Rota 08 – Quantidade de viagens 04 88   

9 Rota 09 – Quantidade de viagens 09 198   

10 Rota 10 – Quantidade de viagens 06 132   

11 Rota 11 – Quantidade de viagens 06 132   

12 Rota 12 – Quantidade de viagens 03 66   

13 Rota 13 – Quantidade de viagens 04 88   

14 Rota 14 – Quantidade de viagens 01 22   

15 Rota 15 – Quantidade de viagens 04 88   

16 Rota 16 – Quantidade de viagens 03 66   

17 Rota 17 – Quantidade de viagens 04 88   

18 Rota 18 – Quantidade de viagens 02 44   

19 Rota 19 – Quantidade de viagens 03 66   

20 Rota 20 – Quantidade de viagens 02 44   

21 Rota 21 – Quantidade de viagens 02 44   

22 Rota 22 – Quantidade de viagens 04 88   

23 Rota 23 – Quantidade de viagens 02 44   

24 Rota 24 – Quantidade de viagens 04 88   

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL  

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL ANUAL  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria Municipal de 

Educação, por meio de unidade competente na forma que lhe convier, sendo exercido por seu representante legal, a ser 

designado conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

 

6.2. A nomeação de servidor(a) designado(a) para a fiscalização do contrato será realizada através de Portaria da Secretaria 

de Educação, que será emitida logo após a elaboração do instrumento contratual, e constarão os seguintes dados: nome e 

matrícula do(a) servidor(a) que fiscalizará o contrato, nome da CONTRATADA, número e objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

7.1. O prazo de vigência do contrato, decorrente deste contrato, será de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data 

determinada na correspondente Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 

8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e as 

condições sejam vantajosos para o Município do Paulista. 

 

7.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da 

Ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho emitida pela Secretaria de Educação. 
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7.3. O produto dos serviços deverá ser entregue em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis após conclusão do serviço de 

campo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Definir as rotas de tráfego dos veículos escolares da frota contratada; 

8.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação; 

8.3. Fiscalizar “in loco” a qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados no 

transporte escolar, conforme determina a Lei nº 9.503/97 do Código Brasileiro de Trânsito; 

8.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as 

falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências que exijam medidas imediatas; 

8.5. Emitir ofício sobre possíveis ocorrências ou irregularidades praticadas por transportadores escolares da empresa 

contratada que fornecerá o serviço. No ofício deverá ser informado quaisquer ocorrências no âmbito do transporte escolar, 

dentro e fora do veículo, tais como: discussões, brigas, ofensas pessoais, atrasos nos recolhimentos e/ou chegada nas 

unidades escolares, reclamações sobre a condução do veículo e outras que envolvam motoristas/monitor e/ou alunos; 

8.6. No caso de envolvimento de alunos, deve ser dada imediata ciência ao Diretor Escolar e ao(à) Secretário(a) Municipal 

de Educação; 

8.7. Realizar fiscalização, sem aviso prévio, nos veículos do transporte escolar, observando o comportamento dos alunos, 

motoristas e monitores, condições de tráfego do veículo e cumprimento das normas descritas na Lei nº 9.503/97 do Código 

Brasileiro de Trânsito, emitindo se necessário ofício a empresa prestadora do serviço e ao(à) Secretário(a) Municipal de 

Educação; 

8.8. Orientar a empresa prestadora do serviço que o veículo de transporte, no turno e no período escolar, será de uso 

exclusivo para o transporte de alunos, ficando terminantemente proibido dar carona para outras pessoas; 

8.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais 

e os termos de sua proposta; 

8.10. Efetuar os pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços e nas condições e preços pactuados; 

8.11. Notificar a Contratada, por escrito, por meio do Setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação do Paulista, 

quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução dos serviços, fixando prazos para sua correção; 

8.12. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Contrato; 

8.13. Indicar o gestor e fiscal do contrato, assim como, poderá designar formalmente fiscais de linha no intuito de gerenciar 

o serviço fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas e linhas percorridas após informação, conferência e verificação 

das mesmas; 

8.14. A fiscalização de que trata este item não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiro, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8666 de 1993; 

8.15. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

8.16. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
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8.17. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE; 

9.2. Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado; 

9.3. Percorrer os percursos estabelecidos e garantir que o aluno esteja na unidade escolar com pelo menos 5 (cinco) 

minutos de antecedência ao início das aulas, do horário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, cumprindo 

rigorosamente a carga horária pré-estabelecida; 

9.4. Cumprir rigorosamente os prazos contratuais; 

9.5. Assumir todos e quaisquer ônus com pessoal e por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

quer municipais, estaduais e federais, comprometendo- se a saldá-los à época própria, ficando excluída a CONTRATANTE de 

quaisquer responsabilidades perante terceiros por parte de atos decorrentes dos empregados da CONTRATADA; 

9.6. Assumir integral responsabilidade por danos causados a esta Prefeitura ou a terceiros decorrentes da execução dos 

serviços parciais ou totais, isentando-a de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de 

atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na execução dos serviços; 

9.7. Fornecer os serviços em tempo oportuno, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação; 

9.8. Prestar os serviços sempre em regime de atendimento com a fiscalização da Contratante; 

9.9. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.10. Fornecer o veículo, objeto de locação, e substituí-lo em caso de quebra ou avaria, por veículo com as mesmas 

características do veículo original, classificado na licitação e no tocante ao ano/modelo. O novo veículo deverá ser igual ou 

melhor do que o veículo substituído, assim como colocá-lo em perfeitas condições de utilização, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, sendo que de forma alguma os serviços prestados poderão ser interrompidos ou suspensos, sob 

pena de ser rescindida a locação. Os veículos e seus condutores devem estar em conformidade com o que diz o Código de 

Trânsito Brasileiro sobre o transporte escolar em seus artigos 136, 137 e 138; 

9.11. Providenciar o imediato transporte dos estudantes sempre que o veículo credenciado for imobilizado por 

problema/defeito técnicos, pois os serviços não poderão ser interrompidos e nem tampouco paralisados, já que os alunos 

não poderão faltar aula; 

 9.12. Arcar com todas as despesas referentes ao combustível, peças de reposição, manutenção, lubrificação, lavagem, 

troca de óleo, emplacamento, licenças especiais e outras necessárias para a consecução dos serviços; 

9.13. Os veículos, objeto deste contrato, deverão estar disponíveis e em perfeito estado de conservação, principalmente no 

que no que refere a lanternagem, motor, mecânica e pneu; 

9.14. Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na legislação de 

trânsito; 
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9.15. Realizar todas as manutenções preventivas e corretivas do veículo locado disponibilizando, se necessário, o plano de 

manutenção do veículo ao setor de Transporte Escolar, para eventuais fiscalização ou auditoria; 

9.16. Disponibilizar, se necessário, ao Setor de Transporte Escolar, documentos dos veículos como nada consta relativos a 

multas e infrações de trânsito, pagamento de seguros, licenciamento anual e autorização do DETRAN ou CIRETRAN, dentre 

outros; 

9.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas relativas às infrações de trânsito, ocorridas no período em que o veículo 

estiver a serviço desta Prefeitura; 

9.18. Em caso de acidentes, tomar todas as medidas legais cabíveis inclusive providenciando socorro imediato ao(s) 

acidentado(s) e desobstrução da pista de rolamento. Se necessário, se obriga a acionar a Polícia Militar ou Federal e Corpo 

de Bombeiros, bem como comunicar ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e a unidade 

escolar de destino ou origem dos alunos; 

9.19. A empresa prestadora do serviço deverá estar conectada em tempo integral, pessoalmente ou via telefone 

fixo/celular, enquanto houver veículos circulando com alunos, disponibilizando-se a comparecer imediatamente no local, 

em caso de acidentes ou ocorrências graves. O preposto da Contratada deverá, obrigatoriamente, ter poderes para 

responder pelos serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu 

pessoal e por qualquer comunicação junto ao Contratante, mantendo sempre alinhamento operacional, de maneira que os 

contratempos não interfiram na realização final da prestação de serviço; 

9.20. A empresa prestadora de serviço deverá possuir em seu(s) veículo(s) sistema de dispositivos de visão indireta, que 

podem ser Câmera-monitor de ré e retrovisores ou câmera-monitor dianteira ou outro sistema equivalente, em 

conformidade com a Resolução 504/2014 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); 

9.21. A empresa prestadora do serviço deverá ter em cada veículo de transporte escolar, disco cronotacógrafo, conforme 

dispõe o Art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro (Resolução Contran nº 92, de 4 de maio de 1999; 

9.22. A empresa prestadora de serviço deverá realizar a regularização do cronotacógrafo do veículo a cada dois anos no 

INMETRO; 

9.23. Os discos tacógrafos originais deverão estar devidamente preenchidos com data, nome do motorista, nº da linha, 

registro de quilometragem, nº da placa do veículo, KM inicial e final e sem rasuras e danificações; 

9.24. O prazo para conserto no aparelho do disco tacógrafo, será de 04 dias úteis, sendo de responsabilidade do motorista 

do veículo informar ao Setor de Transporte Escolar no mesmo dia que for detectado o defeito; 

9.25. As justificativas dos dias de manutenção ou conserto do aparelho de disco tacógrafo serão validadas mediante a 

apresentação da nota fiscal do conserto do aparelho; 

9.26. Instituir para o veículo colocado à disposição pela presente locação, além do seguro obrigatório, o seguro contra 

danos materiais a terceiros; 

9.27. Não fornecer veículo que seja utilizado simultaneamente no serviço de táxi, ou serviço de aluguel a terceiros; 

9.28. Colocar o veículo locado à disposição exclusiva desta Prefeitura, em função das necessidades por ela estabelecidas, 

em termos de dias e horários. Portanto, o atendimento deverá ser exclusivo para o transporte de alunos da Rede Pública, 

ficando terminantemente proibido carona; 

9.29. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados a terceiros ou diretamente à Administração, decorrentes de sua 

culpa ou dolo; 
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9.30. Fica certo que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes os seguros contratados, o 

locador arcará com todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada fosse; 

9.31. Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veículo; 

9.32. Orientar os motoristas do transporte escolar para que conduzam os veículos em cumprimento a Lei nº 9503/97 do 

Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações; 

9.33. Substituir o motorista num prazo de 24 (vinte e quatro) horas caso haja solicitação da Administração; 

9.34. A Contratada deverá substituir o monitor de alunos que tiver mal comportamento no desempenho de suas funções; 

9.35. Durante a execução dos serviços o condutor deverá estar devidamente uniformizado com a identificação da empresa 

e identificação de Transportador Escolar e DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE apresentar-se portando seu crachá de 

identificação; 

9.36. Confiar a direção dos veículos somente a motoristas com idade superior a 21 anos e devidamente habilitados na 

categoria “D” ou “E” e que não tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações 

médias nos últimos 12 meses; 

9.37. Oferecer aos motoristas curso de capacitação técnica específico para o transporte escolar conforme determina a Lei 

nº 9503/97, Código de trânsito Brasileiro; 

9.38. Os veículos utilizados deverão, obrigatoriamente, possuir o laudo de vistoria de verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança; 

9.39. Os estudantes deverão ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de circulação, utilizando o 

cinto de segurança; 

9.40. Responsabilizar-se diretamente pela conduta dos acompanhantes e seus condutores durante a jornada de trabalho e, 

ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento com os alunos durante todos os itinerários, bem como, 

pelas penalidades sofridas em caso de infração; 

9.41. Independentemente das vistorias previstas na legislação de trânsito, os veículos utilizados no transporte de escolares 

deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e limpeza, podendo ser submetidos, a qualquer tempo, à 

fiscalização do DETRAN/PE e de funcionários da Secretaria Municipal de Educação - Setor de Transporte Escolar; 

9.43. É obrigatória a fixação do termo de autorização e do selo de conformidade na parte interna do veículo, em local 

visível, com inscrição da lotação permitida sendo vedada a condução de estudantes em número superior à capacidade 

estabelecida pelo fabricante; 

9.44. O número do registro deverá obrigatoriamente constar nas laterais e na parte traseira do veículo; 

9.45. Apresentar mensalmente ao Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação para conferência e 

aprovação pelo fiscal do contrato, relatório de execução dos serviços contendo: serviços executados, nº do contrato, nº da 

Linha, Itinerário percorrido, quilometragem rodada, quantitativo nominal de alunos por itinerários, turno do aluno e escola 

atendida, bem como nome do motorista, nome do monitor se for o caso e placa do veículo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato; 
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10.2. O pagamento será efetuado em conformidade com o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a entrega do 

objeto do contrato e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico 

competente, comprovando o recebimento do objeto deste contrato; 

 

10.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constante neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

14.2  O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 
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14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste contrato e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 
15.1. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal; 

15.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% 

(dez por cento) do valor total contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data notificação da rejeição: 0,3% 

(zero virgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto 

nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10%(dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2%(dois por cento) do valor total contratado. 

 

15.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual. 

 

15.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

15.5. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa 

ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha 

sido dada em dinheiro. 
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15.6. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte 

Pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa. 

 

15.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o § 1° do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________                                                                                           _____________________________ 

Srª Jaqueline Moreira da Silva                                                                                                        Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária Municipal de Educação                    
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