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CHAMAMENTO PUBLICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CARATER EMERGENCIAL, DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS URBANO
COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PELO PERIODO DE ATÉ 60 (SESSENTA)
DIAS

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

ITE
M

QUANT.
Km
diários

QUANT.
39 dias
Letivos

UND
.

ESPECIFICAÇÃO

1 3.693
144.027

KM

CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CARATER EMERGENCIAL, DE
TRANSPORTE ESCOLAR COM
ONIBUS URBANO COM NO MAXIMO
10 ANOS DE USO PELO PERIODO DE
ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS

1.2 Todos os veículos necessários para a prestação dos serviços acima citados
deverão ser tipo Ônibus Urbano com máximo 10 anos de uso, com todos os
equipamentos obrigatórios e em bom estado de conservação, conforme o Código de
Transito Brasileiro e demais normas aplicáveis para o transporte escolar

CLAUSULA SEGURA – INICIO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADE DE VEICULOS

2.1 – A contratada deverá iniciar os serviços no dia 01 de Março de 2021

2.2 - Os serviços deverão ser executados com uma quantidade de 13 Ônibus
Urbano e 03 de Ônibus Urbano com plataforma elevatória e acessibilidade, no
total de 16 ônibus para transportar uma média de 970 alunos, no período de
manhã, tarde e noite, perfazendo uma média de 44 viagens por dia, distribuídas
em 13 rotas

2.3 - O prazo da contratação será de 60 (sessenta) dias contados da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57, Inciso II, Lei
8.666/93 desde que haja interesse entre as partes
2.3.1 – Uma vez homologada a nova licitação para o transporte escolar, o contrato
será rescindido sem prejuízo para ambas as partes.

CLAUSULA TERCERA – DA ENTREGA, ABERTURA E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS
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3.1 As empresas interessas deverão apresentar proposta na sede da Prefeitura
Municipal, sito a rua XV de novembro 686 centro, até o dia 22 de fevereiro de 2021,
às 09 horas. Em envelope lacrado

3.2 A abertura e julgamento das propostas ocorrerão no dia 22 de fevereiro de 2021,
as 09:30 horas na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu e o
julgamento será pelo MENOR PREÇO NO VALOR GLOBAL

3.3 No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento
do objeto do contrato, bem como todos os impostos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
garantias, cesta básica, vale transporte, uniformes, EPIs (mascara, álcool em gel
e termômetro) piso salarial e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto licitado e constante da proposta, inclusive despesas com combustível,
manutenção do veículo, consertos, peças de reposição e outros
3.4. A empresa declarada vencedora terá o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para
apresentação dos seguintes documentos:

3.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

3.4.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

3.4.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei,
mediante a apresentação das seguintes certidões:

3.4.3.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive
as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e

3.4.3.2) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual,
(débitos inscritos na Dívida Ativa) relativa à sede ou do domicílio do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame ;

3.4.4) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade
do FGTS;

3.4.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-MAIL gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

3.4.6) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou
do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta
licitação (artigo 29, inciso III, Lei Federal nº 8.666/93);

CLAUSULA QUARTA – DAS ROTAS

ROTA ITINERÁRIO KM/DI
A

01
Inicia-se na Estrada de Cananéia e terminando em Pariquera-Açu,
com 02 (duas) viagens, de 50 Km (ida e volta), totalizando 100
(cem) Km diários. (Período da tarde e noite).

100

02
Inicia-se na Estrada de Iguape e terminando em Pariquera-Açu, com
05 (cinco) viagens, de 60 Km (ida e volta), totalizando 300
(trezentos) Km diários. (Período da manhã e noite).

300

03
Inicia-se na Barra de Jacupiranga e terminando em Pariquera-Açu,
com 04 (quatro) viagens, de 152 Km (ida e volta), totalizando 608
(seiscentos e oito) Km diários. (Período da manhã, tarde).

608

04

Inicia-se no Bairro Conchal e terminando em Pariquera-Açu, com 09
(nove) viagens, de 64 Km (ida e volta), totalizando 576 (quinhentos e
setenta e seis) Km diários. (Período da manhã, tarde e noite).

576

05
Inicia-se no Bairro Braço Preto e terminando em Pariquera-Açu, com
03 (três) viagens, de 80 Km (ida e volta), totalizando 240 (cento e
sessenta) Km diários. (Período tarde e noite).

240

06

Inicia-se no Bairro Alto e terminando em Pariquera-Açu, com 05
(cinco) viagens, de 96 Km (ida e volta), totalizando 480
(quatrocentos e oitenta) Km diários. (Período da manhã, tarde e
noite).

480

07
Inicia-se no Bairro Cacau-Açu e terminando em Pariquera-Açu, com
02 (duas) viagens, de 45 Km (ida e volta), totalizando 90 (noventa)
Km diários. Período da manhã e tarde).

90

08
Inicia-se no Ouro Verde terminando em Pariquera-Açu, com 01
(uma) viagem, de 54 Km (ida e volta), totalizando 54 (cinquenta e
quatro) Km diários. (Período da manhã).

54

09
Inicia-se na Acácia do Ribeira e terminando em Pariquera-Açu, com
02 (duas) viagens, de 78 Km (ida e volta), totalizando 156 (cento e
cinqüenta e seis) Km diários. (Período da manhã e tarde).

156

10

Inicia- se no Bairro Barra do Jacupiranga II e terminando em
Pariquera-Açu, com 02 (duas) viagens, de 112 Km (ida e volta),
totalizando 224 (duzentos e vinte e quatro) Km diários.(Período da
tarde e noite).

224

11
Inicia-se na Vila Clementina e terminando em Pariquera-Açu, com
03 (três) viagem, de 15 Km (ida e volta), totalizando 45 (quarenta e
cinco) Km diários. (Período tarde).

45

12 Inicia-se no Bairro Simbiuva e terminando em Pariquera-Açu, com 780
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05 (cinco) viagens, de 156 Km (ida e volta), totalizando 780
(setecentos e oitenta) Km diários. (Período manhã, tarde e noite).

13
Inicia-se no Jardim Alvorada terminando em Pariquera-Açu, com 01
(uma) viagem, de 40 Km (ida e volta), totalizando 40 (quarenta) Km
diários. (Período tarde).

40

CLAUSULA QUINTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
5.1 Manter o veículo em perfeitas condições de uso, sempre revisado, com
manutenção adequada e devidamente limpo.

5.2 Manter o veículo com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação
pertinente de acordo com o Art. 136 do Código de Transito Brasileiro, da Lei 9.503 de
23 de setembro de 1997 e o manual DETRAN – Departamento Estadual de Transito
de São Paulo.

5.3 Responder pela segurança total do transporte, sendo de sua responsabilidade
qualquer dano ocorrido com os passageiros e condutores durante o percurso.

5.4 Cumprir os horários e trajetos fixados pelo Departamento Municipal de Educação,
sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização escrita;

5.5 Tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização da contratante;

5.6 Manter sempre atualizado o seguro obrigatório e o seguro contra acidentes
pessoais mencionado e terceiros na alínea “h” do item 12 deste edital e os seguintes
documentos: 1) Carteira de Habilitação do Condutor – Categoria D; 2) Comprovante
de aprovação em curso especializado (art. 138, V do CTB); 3) Comprovante de não ter
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente de infração
média durante os doze últimos meses; 4) Comprovante de inspeção semestral
(conforme Art. 136 do CTB); 5) Certificado de Propriedade do Veículo (CRV); 6)
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), sendo que qualquer
alteração ou emissão de novo documento, deverá ser encaminhado cópia ao setor
responsável pelo controle da Prefeitura.

5.7 Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos
veículos destinados aos serviços contratados.

5.8 O condutor deverá realizar os serviços com hombridade, profissionalismo e com
trajes adequados.

5.9 Manter no mínimo 01 monitor em cada veículo.

5.10 Repor imediatamente o condutor e monitor quando este por qualquer motivo se
ausentar.
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5.11 Substituir imediatamente o veículo que por ventura apresentar algum defeito por
outro em condições adequadas à prestação dos serviços

CLAUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

6.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

6.2 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.

6.3 Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

6.4 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
7.1 O transporte dos alunos deverão ser iniciados a partir do dia 01 de março de
2021.

7.2 Os serviços prestados deverão obedecer rigorosamente ao Calendário Escolar e
aos horários previstos e pré-determinados que atendam a entrada e saída das aulas
nas escolas.

7.3 Os horários que, eventualmente, não sejam cumpridos, serão comunicados por
escrito, ao Departamento Municipal de Educação, para conhecimento e tomada das
providências cabíveis;

7.4 Os serviços prestados deverão obedecer aos horários especiais para o transporte
de alunos nos dias de feriados e festividades cívicas, de acordo com o calendário
escolar, toda vez que, para isso, seja solicitado.

7.5 Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso e manutenção adequada,
com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação pertinente ao Art. 136
do Código de Transito Brasileiro.

7.6 Caso ocorra quebra do veículo, defeito mecânico, ou algum impedimento de
transporte dos alunos, deverá a contratada, providenciar imediatamente, às suas
expensas, outro veículo, nas mesmas condições exigidas nesta licitação.

7.7 Os motoristas que conduzirão os veículos objeto do presente contrato deverão
possuir os seguintes requisitos:

a) Tenham idade superior a vinte um anos;
b) Sejam habilitados na categoria D;
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c) Não tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser
reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;

d) Seja aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.

e) Deverão usar uniforme da empresa com identificação através de crachá.

7.8- Quanto aos monitores que acompanharão os alunos nos veículos, a serem
disponibilizados para a prestação de serviços, deverão cumprir com os requisitos
abaixo:
ser maior de 21 (vinte e um) anos;

Deverão usar uniforme da empresa com identificação através de crachá.

- Parágrafo único – A empresa não poderá transportar terceiros e alunos que não
pertencerem a Rede Municipal e Estadual de ensino.

Pariquera-Açu, 17 de fevereiro de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal


