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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

CONCORRENCIA N' OO1/201 7

Denominação
CNPJ/CPF n'

Endereço
E-mail :

Cidade Estado

Telefone

Responsável pbr contato
Obtivemos através do acesso à pagina

http://www.iaquariuna.sp.qov.br/portais/licitacoes/ nesta data, cópia do instrumento

convocatório da licitação acima identificada

Local de de 2017

Assinatura

Senhor(a) Licitante

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao
Departamento de Licitações, Compras. Contratos e Suprimentos.
preferencialmente pelo e-mail: ricardo.licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br. A não
remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da
responsabilidade da comunicação por meio de mensagem eletrõnica de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como
de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer
reclamação.
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EDITAL

CONCORRENCIA N' OO1/2017

A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público e para conhecimento de
quantos possam interessar que em obediência às disposições da Lei Federal n'
8.666/93 e alterações posteriores, bem como, em obediência a Lei Complementar
n' 123/2006, atualizada pela Lei Complementar n' 147/2014, fará realizar licitação
na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, visando a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de transporte intermunicipal de
alunos para as Escolas Técnicas e Faculdades, conforme descrição constante nos
anexos deste Edital

Os interessados deverão protocolar os envelopes de Habilitação e de Proposta de
Preços devidamente fechados e lacrados até o dia 17 de julho de 2017, até às
09:00 horas, no Departamento de Protocolo e Arquivo, localizado a Rua Alfredo
Bueno, n' 1235 -- Centro, Jaguariúna/SP, ocasião em que serão enviados ao
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, para que às
09:30 horas do mesmo dia citado acima, proceda-se perante todos os presentes a
abertura dos citados envelopes, nos termos do que dispõe o Edital de licitação.

A documentação e as propostas de preços serão analisadas em sessão pública, na
data e hora acima mencionadas, no Departamento de Licitações, Compras.
Contratos e Suprimentos, na Rua Alfredo Bueno, n' 1.235, Centro, Jaguariúna/SP
pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada por meio da Portaria n' 089 de
02 de janeiro de 2017

Para consultar o Edital, o interessado deverá dirigir-se ao Departamento de
Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, localizado no mesmo endereço
acima citado, no horário das 08:00 às 17:00 horas, ou extrai-lo gratuitamente, na
íntegra, através do site A retirada
no Departamento de Licitações. Compras, Contratos e Suprimentos será realizada
mediante pagamento de R$ 14,00 (quatorze reais), referente ao custo de
reprografia.

Os esclarecimentos que se fizerem necessários, relativos a esta licitação e seus
procedimentos serão prestados em dias úteis diretamente pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação ou pelos telefones (19) 3867-9801/3867-
9780/3867-9825/3867-9757/3867-9792. ou através do endereço eletrõnico:
ricardo itacoes@jaguariuna.sp.gov.br

1 .0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
l .l Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS
Anexo 1 - Termo de Referências
Anexo ll -- Projeção de viagens por lotes e Rotasl
Anexo 111 e 111 - A - Modelo de Proposta de Preços e Orientação e apresentação
Anexo IV - Declaração de ME/EPPI
Anexo V - Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalhos
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Anexo Vl- Declaração de Habllitaçãol
Anexo Vll - Declaração de disponibilidade de pessoal técnico habilitado (motorista)
para a realização do objeto da licitação.
Anexo Vlll - Declaração de disponibilidade de veículos adequados para a
realização do objeto da licitação
Anexo IX - Minuta do contrato;
Anexo X - Termo de Ciência e Notificaçãol

2.0 DO OBJETO
2.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de transporte intermunicipal de alunos para as Escolas
Técnicas e Faculdades, conforme anexos deste edital.

2.2 0 contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da Ordem de
Início de Serviços que será emitida pela Secretaria de Educação em até lO (dez)
dias da assinatura do Contrato, desde que, os veículos tenham sido vistoríados e
aprovados por responsáveis da Secretaria de Educação.

2.2.1 0 contrato poderá ter sua vigência renovada por iguais e sucessivos
períodos, até ol limite previsto na Lei n' 8.666/93, a critério exclusivo da Prefeitura

2.2.2 Caso a vigência seja renovada, a cada período de 12 (doze) meses, poderá o
valor contratado ter reajuste com base na variação acumulada do Índice Geral de
Preços do Mercado - IGPM (Fundação Getúlio Vargas - FGV), ou outro índice que
venha a substituí-lo, mediante solicitação da empresa contratada

3.0 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS
3.1 CONSORCIOS E COOPERATIVAS:
3.1 .1 Não será permitida a participação de consórcios.

3.1 .2 Não será permitida a participação de cooperativas

3.1 .3 Para participar desta licitação as interessadas deverão:
A) - apresentar comprovante de que prestaram garantia, nos termos do artigo 31 , 111
da lei Federal n' 8.666/93, conforme descrito na Cláusula 5.3.4 deste Edital que
deverá ser encartado no Envelope n. 01 -- Habilitação (Súmula 38 do TCSP) el
B) - Realizar visita técnica, cujo atestado deverá constar do Envelope n. 01
Habilitação, conforme consta na Cláusula 5.4.2 deste Edital.

3.2 IMPEDIMENTOS:
3.2.1 Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas

3.2.1.1 Enquadradas nas disposições do artigo 9', inciso 111 da Lei
8.666/93 e suas alterações. ou seja. "Não poderá participar,
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviços e do
de bens a eles necessários" e no "lnciso 111 -- servidor ou dirigente
entidade contratante ou responsável pela licitação"

Federal n.o
direta ou

fornecimento
de órgão ou
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3.2.1 .2 Que não atendam aos requisitos previstos neste Edital

3.2.1 .3 Que estejam impedidas ou suspensas de contratar com esta Prefeitura (Art
87, 111 da Lei 8.666/93, nos termos da Súmula 51 do TCE/SP).

3.2.1.4 Que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal (Art. 87, IV DA Lei
8.666/93, nos termos da Súmula 51 do TCE/SP).

3.3 DA REPRESENTAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.3.1 A licitante poderá fazer-se representar por pessoa de sua confiança,
mediante carta de credenciamento ou instrumento público de procuração ou
particular, com firma reconhecida, em sua forma original ou autenticada, na qual
mencione expressamente que Ihe confere amplos e específicos poderes, inclusive
para receber intimações, assinar atas, renunciar ou desistir de recursos.

3.3.2 A credencial ou a procuração deverá ser entregue à Comissão Permanente
de Licitação antes do início da sessão de abertura do envelope Ro 1, as quais
serão juntadas ao respectivo processo licitatório;

3.3.3 No caso de carta de credenciamento ou instrumento particular de procuração,
o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na
Junta Comercial. ou se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura l

3.3.4 A não apresentação de documento de representação, não será motivo de
desclassificação ou habilitação, impedindo a licitante tão somente de manifestar-se
durante os trabalhos de julgamento, sendo-lhe vedado registros em ata.

3.4 No caso da empresa se enquadrar nos termos da Lei Complementar n.o 123,
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de Agosto
de 2014, (Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas), deverá preencher e juntar
ao credenciamento a declaração constante no Anexo IV.

3.5. DO EDITAL DE LICITAÇÃO
3.5.1 No ato do recebimento do Edital de licitação o interessado deverá verificar
seu conteúdo.

3.5.2 0 adquirente deverá examinar cuidadosamente o Edital e seus Anexos, não
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta
formulação da proposta e do cumprimento do contrato.

3.5.3 Não serão admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões
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3.5.4 Fica reservado à Comissão Permanente de Licitação o direito de efetuar
diligências em qualquer fase da licitação para verificar a autenticidade e veracidade
dos documentos e informações apresentadas nas propostas, bem como esclarecer
ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de
documentos.

4.0 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE
PREÇOS:
4.1 Deverão ser apresentados dois envelopes distintos, fechados e identificados,
conforme abaixo:

4.1.1 0 ENVELOPE DE HABILITAÇÃO N.' 01, contendo os documentos definidos
no item 5 deste Edital.

4.1.2 0 ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS N.' 02, contendo os documentos
definidos no item 6 deste Edital.

4.2 0s envelopes deverão conter

CONCORRÊNCIA N' OO1/2017
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO:
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
ENDEREÇO:
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES
PREÇOS)..

OI(HABIUTAÇÁO) - 02 (PROPOSTA DE

5.0 DA HABIUTAÇAO(ENVELOPE N.' OI)
As empresas deverão apresentar no original ou por fotocópia autenticada os
seguintes documentos:

5.1 Habilitação Jurídica:
5.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual

5.1 .2 Ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

5.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercícios

5.1 .4 Decreto de autorização. em se tratando de empresa de sociedade estrangeira
em funcionamento no País e ato de autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir

5.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
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5.2.1. Prova de Inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ).

5.2.2. 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 contratual

5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
conforme itens a, b e c.

a) A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela
apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais ou
pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à dívida
ativa para com a União, expedidas pela Secretaria da Receita Federal ou emitidas
via Internet, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via
Internet. A Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - CND/INSS
também está inserida nesta Certidão, desde que em seu corpo traga a seguinte
denominação "abrange inclusive as contribuições sociais

b) A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada pela
apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado e/ou
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

c) A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por
Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o
estabelecimento estiver situado.

5.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF -- Certificado de Regularidade do
FGTS, emitida pela Caixa Económica Federal.

5.2.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.' 5.452,
de I' de maio de 1943, emitida por meio eletrõnico pelo Tribunal Superior do
Trabalho(http:jr/www.tst.jus. br/certidão).

5.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar n.' 123/2006, alterada
pela Lei Complementar n' 147/2014)

5.2.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo Inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. prorrogávels
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da

6
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documentação (Artigo 43, $ 1' da Lei Complementar n.' 123, alterada pela Lei
Complementar n.' 147/2014).

5.2.6.2 Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem do presente edital, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura
do contrato ou revogar a licitação (Artigo 43, $ 2' da Lei Complementar n.' 123)

5.3 Qualificação Económico-Financeira:
5.3.1 Certidão negativa de falência, de Concordata, de Recuperação Judicial e
Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, nos
últimos 90 (noventa) dias que antecede a abertura da licitação quando o prazo de
sua validade não estiver definido.

5.3.1 .1 Será permitida a participação de empresas em recuperação nos termos da
Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, devendo a licitante
apresentar documentação prevista na mesma, ou seja, apresentar Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor sem prejuízo
do atendimento a todos os requisitos de habilitação económico-financeiro
estabelecidos no Edital

5.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
exigível nos termos da Lei, mencionado expressamente no balanço o número do
livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do
livro na Junta Comercial ou outro Cartório Competente, acompanhado dos termos
de abertura e encerramento, de modo a comprovar a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta.

5.3.2.1 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.

5.3.2.2 0 balanço patrimonial deverá ser assinado por contador ou por profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidades

5.3.3 Comprovação de possuir capital social em valor não inferior a 10% (dez por
cento) do estimado da contratação, conforme dispõe o artigo 31, inciso 111, $3' da
Lei 8.666/93, ou seja, para o lote ''a" R$ 210.1 17,60 (duzentos e dez mil, cento e
dezessete reais e sessenta centavos), para o lote "b'' R$ 149.939,09 (cento e
quarenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e nove centavos) e para o
lote "c" R$ 155.915,46(cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e
quarenta e seis centavos).
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5.3.4 Garantia de 1% do valor estimado desta contratação, ou seja, para o lote "a''
R$ 21 .01 1 ,76 (vinte e um mil, onze reais e setenta e seis centavos), para o lote "b"
R$ 14.993,90 (catorze rriil, novecentos e noventa e três reais e noventa centavos),
e para o lote "c" R$ 15.591,54 (quinze mil, quinhentos e noventa e um reais e
cinquenta e quatro centavos), através de caução em dinheiro ou título da dívida
pública ou seguro-garantia ou fiança-bancária nos termos do $1' do art. 56 da Lei
de Licitações. O prazo da garantia, caso em seguro garantia ou fiança bancária.
deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentação dos envelopes.

5.4 Qualificação Técnica:
5.4.1 Atestado(s) de capacidade técnica operacional, em nome da licitante
demonstrando que a mesma tenha experiência anterior no transporte de escolares.
pertinente(s) e compatível(is) em características e prazos com o objeto desta
licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem quantitativos mínimos de 50% (cinquenta por cento) da execução de
serviços, nos termos do disposto na Súmula n' 24 do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo: nos seguintes quantitativos: mínimo 92.400 km para o Lote "a",
52.91 0 km para o Lote "b" e 66.000 km para o Lote "c"

5.4.1.1 0(s) atestado(s) deverá(ão) conter informação se o serviço foi ou é
prestado a contento.

5.4.1 .2 Admitirá-se-á a somatória dos atestados, tantos quantos forem necessários.
para comprovação da qualificação técnica operacional, desde que os atestados
apresentados comprovem a simultaneidade da prestação dos serviços, tendo em
vista o vulto e as peculiaridades do presente objeto.

5.4.2 Atestado de visita fornecida pela Prefeitura/Secretaria e Educação, devendo
ser realizada até o dia útil anterior à data da entrega dos envelopes, mediante
agendamento através do telefone (19) 3867-5583, com as Senhoras Sandra e
Célia

5.5 OUTROS DOCUMENTOS
5.5.1 Declaração da Licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal. de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho conforme modelo - Anexo V;

5.5.2 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, assegurando a habilitação e inexistência de impedimento legal
para licitar ou contratar com a Administração - Anexo Vl;

5.5.3 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, declarando a disponibilidade de pessoal técnico habilitado
(motorista) para a realização do objeto da licitação, que serão os responsáveis
pelos serviços a serem executados -- Anexo Vll;
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5.5.4 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal declarando que caso sagre-se vencedora do certame,
apresentará cópia autenticada em cartório do certificado de propriedade de veículo
- CRLV e documento idóneo de posse, caso o veículo não esteja em nome da
licitante, dos veículos que serão destinado(s) à execução do objeto, õnibus com a
capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados com
segurança e com o uso devido do cinto de segurança, bem como, o uso do
tacógrafo, sendo que o modelo dos veículos da frota não poderá ser inferior a
2.01 1

5.5.5 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal declarando que caso sagre-se vencedora do certame,
providenciará apólice de seguros vigente com cobertura de danos relativos aos
passageiros contra acidentes, com cobertura mínima fixada pela ANTT

5.5.6 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal declarando que caso sagre-se vencedora do certame,
apresentará cópia autenticada do comprovante de aprovação em curso
especializado da(s) pessoa(s) que indicar para a execução do serviço (motoristas),
nos termos do art. 145, do Código de Trânsito Brasileiro em vigor, bem como de
quaisquer outros cursos que sejam obrigatórios para a execução do contrato

5.5.7 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal declarando que caso sagre-se vencedora do certame, disporá
de frota de veículos que prestarão os serviços, capazes de atender ao número de
linhas constante dos lotes previstos no Anexo ll deste instrumento.

5.5.8 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal declarando que caso sagre-se vencedora do certame,
disponibilizará de veículos reservas em número suficiente para o atendimento de
eventuais imprevistos.

5.5.9 Declaração da licitante. elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal declarando que caso sagre-se vencedora do certame, instalará
no município de Jaguariúna uma garagem para guarda da frota necessária a
execução do objeto contratado, devendo ser efetivada no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato.

5.5.9.1 . A exigência de local apropriado para a guarda de veículos ocorre uma vez
que a Administração pretende exercer fiscalização contínua para verificar a
adequação dos veículos e a impossibilidade dos mesmos ficarem estacionados em
vias públicas.

5.5.10 Declaração de que os veículos que serão usados na prestação de serviços
estão equipados com todos os dispositivos de segurança exigidos pela Legislação
vigente (CONTRAM).
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5.5.1 1 Declaração de que apresentará cadastro
- na EMTU e EMDEC para o Lote AI
- na EMTU e ARTESP para o Lote BI e
- na ARTESP para o Lote C.

5.6 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
5.6.1 0s documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo
de cópia, autenticada por cartório competente ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado por servidor da Administração
Municipal.

5.6.2 A autenticação de documentos por servidor da administração
preferencialmente deverá ser realizada antes da sessão de abertura de envelopes.

5.6.3 0s documentos de habilitação, preferencialmente, deverão estar em folhas
numeradas e ser apresentadas separadamente, em uma só via

5.6.4 Quando não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, será
considerado o prazo de 90 (noventa) dias.

5.6.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

5.6.6 A falta de qualquer dos documentos solicitados neste Edital, bem como a
apresentação de documentação com ressalvas, usuras ou entrelinhas, acarretará
a habilitação da licitante ou a desclassificação da proposta

5.6.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz e se for a filial. todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

5.6.8 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a
habilitação do licitante.

5.6.9 A Comissão Permanente de Licitação poderá diligenciar efetuando consulta
direta na Internet nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a
veracidade de documentos obtidos por este meio eletrõnico.

6.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE N.' 02)
6.1 A proposta deverá ser impressa em língua portuguesa, em moeda corrente
nacional. com clareza. sem alternativas. emendas, usuras, entrelinhas na forma
prevista no Anexo 111 e lll-A. Suas folhas devem estar rubricadas e a última datada
e assinada pelo seu representante legal, devendo constar:
a) Nome da licitante, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP e número do
CNPJ
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b) O preço apresentado deve discriminar as características do serviço cotado, que
devem estar em conformidade com este edital e seus anexos, indicando o valor
unitário e total por quilómetro do respectivo lote de serviços;
c) Planilha detalhada anual de custos, demonstrando que a proposta de preços
realizada é compatível com a execução dos serviços licitado, na forma prevista
neste edital e seus anexos.

6.2 A simples participação neste certame implica:
a) A aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexosl
b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto
da licitaçãol
c) Que a licitante vencedora se compromete a prestar os serviços no preço e prazo
constantes de sua proposta de preços;
d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para sua entregam
e) Que a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o descrito neste edital e
seus anexosl

6.3 Solicitamos às empresas participantes do certame licitatório a gentileza de
colocar na "Proposta de Preços", o NOME, ENDEREÇO RESIDENCIAL,
ENDEREÇO ELETRõNICO COMERCIAL, ENDEREÇO ELETRÕNICO PESSOAL,
RG e CPF do responsável pela assinatura do contrato, com o fito de se facilitar os
trabalhos quando da contratação.

6.4 Não serão consideradas propostas transmitidas por FAX, nem aceitas
propostas de preços com usuras, emendas, entrelinhas, etc., ficando a critério da
Comissão Permanente de Licitações desconsiderar o item/lote irregular ou toda a
proposta de preços

7.0 DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1 ABERTURA DOS ENVELOPES N.' OI
HABILITAÇÃO:

DOCUMENTAÇÃO PARA

7.1.1 0s envelopes n.' 01 serão abertos na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal, sito a Rua Alfredo Bueno, n' 1235 - Centro - Jaguariúna/SP, no dia e
horário indicados no preâmbulo deste Edital, impreterivelmente.

7.1.1.1 As proponentes que desejarem participar dos trabalhos da presente
licitação deverão credenciar representantes conforme descrito no Item 3.3 deste
Edital

7.1 .1 .2 0s atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém só
terão direito a usar da palavra, a rubricar documentos, a consignar recursos e a
firmar a ata os representantes devidamente credenciados pelas proponentes, no
máximo 01 (um) por licitante
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7.1.1.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma licitante

7.1.2 0s envelopes n.os 01 e 02 serão rubricados pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes e
credenciados.

7.1 .3 0s envelopes n.' 01 serão abertos pela Presidente da Comissão Permanente
de Licitação e todas as folhas serão rubricadas por esta e pelos membros da
Comissão e representantes credenciados presentes das licitantes.

7.1.4 Todos os documentos, após rubricados, poderão ser examinados pelos
representantes das licitantes presentes e credenciados, sendo registradas, em ata
assinada, as impugnações. soluções e manifestações de concordância para o
prosseguimento do processo licitatório.

7.1 .5 A seguir, a Comissão Permanente de Licitação poderá deliberar a respeito do
julgamento dos documentos de habilitação ou suspender referida sessão para que
possa examinar cuidadosamente os documentos apresentados.

7.1 .6 0 prazo e hipóteses para recurso são os previstos na Lei 8.666/93, para essa
modalidade usada neste processo licitatório, ou seja, Modalidade Concorrência.

7.1.7 As decisões da primeira fase e dos eventuais recursos e a abertura ou não
dos envelopes n.' 02 - PROPOSTA DE PREÇOS serão comunicadas a todas as
proponentes, mediante publicação na forma da Lei. ou na sessão, se for o caso.

7.1.8 As licitantes que, por qualquer motivo, deixarem de apresentar ou que
apresentarem em desacordo documentos exigidos neste Edital, serão habilitadas.
recebendo de volta o envelope n.' 02, referente à Proposta de Preços, fazendo-se
constar da ata a ser elaborada tal ocorrência. Caso a licitante habilitada, após a
decisão da primeira fase, exerça o seu direito de petição ou recurso, seu envelope
só poderá ser devolvido. se for o caso, após o decurso do prazo legal

7.1 .9 Se essa devolução não puder ser realizada na própria sessão de habilitação,
referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias, contados
do encerramento da licitação - após transcorrer o prazo para interposição de
recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou,
ainda, terem sido julgados os recursos interpostos, após os mesmos. serão
enviados à licitante através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos.

7.1.10 Estarão habilitadas as Licitantes que atenderem a todas as exigências
contidas neste Edital e seus anexos, relativas à primeira fase do certame

7.1.11 A Comissão Permanente de Licitação poderá, na hipótese de ocorrer
desistência expressa de todas as licitantes da apresentação de recursos no tocante
à habilitação/habilitação, proceder, na mesma reunião,
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n.' 2, contendo as propostas de preços ou, a seu critério, designar dia e hora para
nova sessão, visando a abertura dos envelopes, diligenciando para que todas as
participantes do certame sejam devidamente cientificadas da data e do horário de
sua abertura.

7.1 .12 Ficarão sob guarda da Comissão Permanente de Licitação os envelopes n.'
02 de todas as licitantes habilitadas, mesmo que alguma destas tenha sido objeto
de recurso.

7.1.13 Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão Permanente de
Licitação marcará a data, hora e local para abertura dos envelopes n.' 02
PROPOSTA DE PREÇOS, mediante publicação conforme a Lei determina

7.2 ABERTURA DOS ENVELOPES N.' 02 - PROPOSTA DE PREÇOS:
7.2.1 No dia. hora e local marcados, em sessão pública, a Comissão dará início à
abertura dos envelopes n.' 02 - PROPOSTA DE PREÇOS.

7.2.2 Todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação, ficando à disposição dos representantes credenciados para o mesmo
procedimento.

7.2.3 Serão verificados os documentos exigidos no subitem "6" deste Edital, sendo
desclassificadas as propostas que, por algum motivo, não o atendam.

7.2.4 Eventuais manifestações serão consignadas em ata

7.2.5. Colhidas eventuais manifestações, a sessão será suspensa para análise da
proposta de preços e das planilhas.

7.2.6. O resultado do julgamento das propostas será publicado na forma da Lei,
oportunidade que as licitantes que se entenderem prejudicadas poderão interpor
recurso nos termos e prazos previstos na Lei 8.666/93.

7.2.7 Nos termos do $3' do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. a Comissão
Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, inclusive visando a verificação da composição de custos
dos preços ofertados.

8.0 DO JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 A presente Concorrência será julgada pela Comissão Permanente de Licitação.
que fará a classificação dos licltantes e a Senhora Secretaria de Gabinete,
conforme Decreto 3534 de 27 de Março de 201, fará a adjudicação do objeto e a
homologação do certame.

8.2 No julgamento das propostas de preços será levado em consideração
MENOR VA
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8.3 Não serão levados em consideração às propostas que:
a) basearem seus preços nos de outras propostas;
b) forem subordinadas a qualquer condição não prevista neste Editall
c) contenham preços excessivos ou manifestadamente inexequíveisl
d) não apresentarem planilha de custos coerente com o previsto neste edital e seus
anexos.

8.3.1 A Comissão Permanente de Licitação rejeitará as propostas que

8.3.1 .1 Contenham Proposta de Preços em desacordo com o estabelecido no item
6.1 . deste Edital;

8.3.1.2 Contiverem qualquer limitação. reserva ou condição contrastante com o
presente Editall

8.3.1.3 Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação
qualificação e avaliação dos preços dos serviços ofertadosl

8.3.1.4 Contenha prazo de validade de proposta inferior a 60 (sessenta) dias
corridos.

8.4 Para efeito de julgamento das propostas será levado em consideração o menor
preço por quilometro por lote

8.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá também rejeitar qualquer
proposta por outros fundamentos de ordem técnica, jurídica ou administrativa, cuja
justificação fará.

8.6 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

8.6.1 Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. A microempresa ou
empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Para tanto, será
convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no
prazo máximo de l (um) dia útil após a notificação formal da classificação
provisória. A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6
deste edital

8.6.2 Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 8.6.1 , será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000

Fine:(19)3867 9801/9825/9780/9707/9792

8.6.3 0 exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a
proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno portes

8.6.4 Não sendo exercido o direito de preferência na mesma sessão ou a não
apresentação de proposta inferior, ocorrerá a preclusão e a contratação da
proposta mais bem classificada ou revogação do certame

8.7 Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor preço do
lote e, após obedecido o disposto no $ 2', artigo 3' da Lei Federal n.' 8.666/93 com
suas alterações, a classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio, em ato
público para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro
processo (Lei Federal n.' 8.666/93 e suas alterações, $ 2', art. 45).

9.0 DOS RECURSOS/ESCLARECIMENTOS
9.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no $ 1' do art. 1 13.

9.2 Decaíra do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação desta concorrência.

9.3 Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, principalmente quanto à
habilitação/habilitação de licitantes e julgamento das propostas de preços caberá
recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação.

9.4 Aplicar-se-á ao presente certame, ainda, as disposições contidas no artigo 109
da Lei Federal n.' 8.666/93 e suas alterações.

9.5 Quaisquer recursos e impugnações deverão ser endereçados por escrito, a
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, através do Departamento de
Protocolo da Prefeitura

9.5.1 Não serão considerados os pedidos e recursos não protocolados no horário
de expediente.

9.6 Quaisquer pedidos de esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente
suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Edital, poderão ser
solicitadas no e-mail: ricardo.licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br

9.7 As respostas dos esclarecimentos ou questionamentos. impugnações,
recursos, bem como quaisquer ocorrências relativas a este edital, será efetivada
dentro da forma da Lei.
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9.8 Não serão levadas em consideração pela Comissão Permanente de Licitação,
tanto nas fases de habilitação e classificação, como na fase posterior à adjudicação
dos serviços, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido
formulados por escrito. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais
entre as partem.

9.9 A PREFEITURA poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no
presente Edital. Tais aditamentos, modificações ou revisões, numerados
sequencialmente, serão encaminhados por intermédio de correio eletrõnico e
disponibilizado no sitio eletrõnico da Prefeitura. a todas as empresas Interessadas.

1 0.0 DO CONTRATO
10.1 0 presente contrato terá validade de 12 (doze) meses a contar da Ordem de
Início de Serviços que será emitida pela Secretaria de Educação em até lO (dez)
dias da assinatura do Contrato, podendo ser renovado nos termos dos Itens 2.2.1 e
2.2.2, deste Edital

l0.2 A CONTRATADA será convocada, após a homologação do certame, para
assinar o termo contratual, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de
decair do direito à contratação, sofrendo, as penalidades a que alude o artigo 81 da
Lei Federal n(l 8.666/93, podendo ser prorrogado por igual período a critério da
Administração.

l0.3 A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, sendo
condição para sua efetivação os seguintes documentos:
a) Declaração formal de disponibilidade, apresentando frota de no mínimo de 08
(oito) veículos para o "Lote A", no mínimo 06 (seis) veículos para o "Lote B" e no
mínimo 06 (seis) veículos para o "Lote C". com ano modelo a partir de 2011 e
capacidade para transportes de no mínimo 44 passageiros sentados com
segurança e com o uso devido do cinto de segurança, bem como, o uso do
tacógrafo.

b) Documentos comprobatórios de propriedade dos veículos -- CRLV, ou posse
idónea, que irão compor a frota para a prestação dos serviços, juntamente com as
apólices comprovando a existência do Seguro de Responsabilidade Civil em
valores mínimos definidos pela ANTT

c) Comprovante de que os condutores que prestarão os serviços são devidamente
habilitados nas categorias D e ou E, comprovante de que possuem cursos de
transporte coletivo de passageiros, e bem como cursos exigidos pela profissão e
que os mesmos mantêm vínculo empregatício direto com a licitante, atendendo
assim alguns requisitos do Art. 145 do Código Nacional de Trânsitos.

d) Comprovante do Registro Cadastral junto ao Setor de Fretamento da Agência
Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São
Paulo - ARTESP e ou Setor de Fretamento da Empresa Metropolitana de

16
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Transportes Urbanos do Estado de São Paulo S/A -- EMTU e da Empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas -- EMDEC, conforme o Lote desejado
nos termos do item 5.5.1 1 .

e) Documentação comprovando que a CONTRATADA é proprietária,
compromissária compradora, locatária ou que tenha qualquer instrumento jurídico
comprobatório da posse de um imóvel, situado no Município de Jaguariúna, que
será utilizado para garagem e guarda dos õnibus que compõem a frota, e para a
realização da limpeza e manutenção preventiva e corretiva dos mesmos.

f) Cópia autenticada do Licenciamento atualizado

g) ComprovantJe autenticado de adimplência com o IPVA

h) Comprovante autenticado de adimplência com o DPVAT

i) Cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil em razão dos passageiros e
terceiros, em valor igual ao fixado pela ANTT

1) Prova do recolhimento da garantia contratual nos termos do item 1 1 deste Edital

l0.4 Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o contrato ou deixar de apresentar os documentos
elencados no item l0.3 do Edital, serão convocados, pela ordem de classificação
das propostas de preços, os demais licltantes classificados, com vistas à
celebração da contratação. sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante
taltante.

l0.5 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de
habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a
regularidade fiscal, no prazo de dois 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em
que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração, sob pena da contratação não se realizar, decaindo o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital

l0.5.1 Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão,
em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação. sendo assegurado
o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.6.1 .

l0.6 Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender
aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de
classificação das ofertas, com vistas à contratação.
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l0.7 Em nenhuma hipótese será permitida a subcontratação, sendo todavia
permitida a cessão desde que previamente autorizado pela Prefeitura..

1 1 .0 DA GARANTIA
l l .l O licitante vencedor deverá recolher garantia para a execução do serviço, que
será de 2% do valor do contrato e deverá ser depositado na Tesouraria da
Prefeitura do Município de Jaguariúna, quando da assinatura do contrato, nas
seguintes modalidades:

11.1.1 Caução em dinheiro ou título da dívida pública devendo este ter sido emitido
sob a forma escritural. mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
custódia pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazendas

1 1 .1 .2 Seguro Garantia

1 1 .1 .3 Fiança Bancária

11.2 A garantia em título de crédito terá sua aceitação condicionada à
concordância da PREFEITURA, e implicará. necessariamente, a transferência para
esta dos títulos caucionados mediante endosso.

11.3 Se, por qualquer razão, durante a execução contratual for necessária a
prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, a
CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma. nos termos
e condições originariamente aprovados pela PREFEITURA.

11.4 A garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, somente será
devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações
contratuais por ela assumidas.

1 2.0 DO PAGAMENTO
12.1 A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros das seguintes
dotações orçamentárias:
64.12.362.21.2021 .339039.65
64.12.364.22.2022.339039.65

12.2 A cada período de 15 (quinze) dias, conforme serviços executados, a
CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), ao seguinte endereço
eletrõnico: adm.seduc@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para
transporte.seduc@jaguariuna.sp gov.br, a qual será rubricada pela Secretária
de Educação, devendo conter no corpo da mesma o número do contrato, bem
como o número desta Concorrência.

12.3 Deverá estar obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
n' de Agência e n' de conta bancária, de qualquer agência do Banco do Brasil
S/A., para efetivação do pagamento.
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12.4 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

12.5 0 pagamento será efetuado até o 25 (vigésimo quinto) dia, contados da
apresentação da Fatura/Nota Fiscal, emitida pela CONTRATADA

12.6 Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá
apresentar a Prefeitura de Jaguariúna a comprovação de:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e a
Contribuições Sociais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacionall e b) regularidade relativa ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

12.7 0s preços propostos deverão ser fixos em REAL e não poderão sofrer
qualquer tipo de reajuste ou majoração, salvo os casos previstos em Lei ou na
minuta do contrato.

12.8 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas na forma do contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na
aprovação definitiva do objeto executado.

12.9 Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer
dúvida quanto aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços
propostos.

13.0 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 A CONTRATADA se obriga a iniciar a execução do objeto imediatamente
após o recebimento da Ordem de Início de Serviços.

13.2 0 serviço será realizado conforme o especificado nos Anexos l e ll deste
edita l

13.3 A prestação dos serviços será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei n.'
8 .666/93 .

14.0 DAS SANÇOES
14.1 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou
condições do presente edital ficará sujeita às penalidades previstas nos ares. 86 e
87 da Lei n.o 8.666/93.

14.2 Nos termos do art. 87 da Lei n.' 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
deste contrato, a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às
seguintes sanções:
a) Advertências
b) Multa de 1 0% (dez por cento) do valor do contrato;
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2(dois) anosl
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na alínea anterior.

14.3. Também serão penalizadas com multa as condutas tipificadas no item 2 do
Anexo 1 -- Termo de Referência -- do edital

14.4 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras. quando
cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha em face da CONTRATANTE

14.5 As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à
CONTRATANTE.

14.6 Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á
comunicação escrita à empresa e publicação no (1)rgão de Imprensa Oficial
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o
fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no
cadastro correspondente.

14.7 0 prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco)
dias úteis contados da data da intimação do interessado.

14.8 0 valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, mediante guia de
recolhimento oficial e no prazo nela definido.

14.9 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será
automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a CONTRATADA
vier a fazer ju$, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso. cobrado judicialmente.

15.0 DISPOSIÇOES GERAIS
15.1 Nenhuma indenização será devida às proponentes pela
apresentação de documentação relativa a presente licitação.

elaboração e/ou

15.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou
anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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15.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes,
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.

15.4 Serão observadas pela Comissão Permanente de Licitação, todas as súmulas
e determinações do TCESP que forem aplicáveis ao certame.

15.5 Em eventual pedido de realinhamento de preços, o contratado deverá
demonstrar cabalmente o evento que causou desequilíbrio na equação financeira
do contrato e que o seu cumprimento nas bases iniciais representaria prejuízo. Tal
prova far-se-á documentalmente e com base nela. caberá a Administração formar o
seu juízo de convicção, desde que a majoração no custo seja de fato imprevisível
na ocasião da apresentação das propostas (não serão aceitas meras declarações,
orçamentos ou notas fiscais)

15.6 Fica reservado à Comissão Permanente de Licitação e a Autoridade
Competente, conforme Decreto Municipal 3534/2017, o direito de, a seu critério
exclusivo e mesmo depois da apresentação e abertura das propostas,
desclassificarem as empresas que, comprovadamente, não estejam em condições
técnicas ou financeiras capazes de assegurar a execução satisfatória do objeto de
licitação, rejeitar uma ou mais propostas, revogar ou anular o Processo, quando for
considerada inconveniente ou não consultar aos interesses do Município, sem que
caiba em qualquer caso, direito à indenização ou compensação

15.7 0s casos omissos serão soberanamente resolvidos pela Autoridade
Competente, conforme Decreto Municipal 3534/2017, nos termos da Lei n.'
8.666/93 e alterações posteriores.

15.8 Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão
ser resolvidos pela PREFEITURA, a seu inteiro critério.

16.0 FISCALIZAÇÃO, OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
16.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

16.1.1 Todos os serviços executados pela CONTRATADA serão fiscalizados por
prepostos credenciados da CONTRATANTE

16.1.2 Obrigações e responsabilidades da CONTRATADA.
constantes deste edital e seus anexos e que por lei couberem.

além de outras

16.1.3 Deverá manter às suas expensas, mão-de-obra e tudo o mais que
necessário for para a completa e satisfatória execução dos serviços, bem assim
responsabilizando-se pelos encargos tributários, previdenciários e o cumprimento
das normas relativas à saúde e à segurança no trabalho de seus empregadosl
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16.1.4 Deverá manter toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitaçãol

16.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.2.1 Expedir a respectiva Ordem de Serviçal

16.2.2 Manter a fiscalização necessária para acompanhamento dos serviços

16.2.3 Solução às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA
correspondência simultânea para a autoridade superiora

com

16.2.4 Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizaçãol

1 7.0 DO FORO
17.1 Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da
Comarca de Jaguariúna - SP, excluído qualquer outro. E. para que chegue ao
conhecimento de todas as empresas interessadas, é expedido o presente edital,
que é afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei.

Jagu giúna 14 de junho de 2017

/

onia M.S. X'.Brasilino
cações Compras Contratos e SDepartamento/le uprimentos
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA

-- OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte
intermunicipal em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, para o
transporte de alunos do município para as faculdades e escolas técnicas, conforme
lotes especificados no ANEXO ll.

O transporte dos estudantes deverá ser feito por veículos de passageiro, tipo
õnibus, com ano de modelo a partir de 2011 e capacidade para transportes de no
mínimo 44 passageiros sentados com segurança e com o uso devido do cinto de
segurança, bem como, o uso do tacógrafo.

Os veículos deverão estar em bom estado de conservação e uso, durante todo o
período de prestação dos serviços, devendo comunicar antecipadamente a
Secretaria de Educação as substituições, caso haja necessidade, e se houver, só
aceitará após vistorias nos mesmo. A CONTRATADA deverá manter à disposição
um veículo reserva nas mesmas condições daqueles que prestam os serviços.

Os veículos transportarão os alunos do ponto inicial à respectiva Faculdade ou
Escola Técnica onde forem matriculados. e vice-versa, sendo considerada a ida e a
volta uma viagem. As viagens terão seus horários e itinerários pré-fixados pela
Secretaria de Educação, havendo também o horário especial para transporte de
alunos em feriados e dias de festividades, de acordo com o calendário escolar

Os veículos deverão estar equipados com todos os dispositivos de segurança
exigidos pela Legislação vigente (CONTRAM).

Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a admissão de todo o
pessoal necessário a realização da prestação de serviços, correndo por conta da
mesma, todos os salários, encargos sociais, fiscais e previdenciários, seguros,
equipamentos, materiais, despesas de administração, abastecimento dos veículos
e outras despesas de qualquer natureza que venham incidir sobre os serviços
prestados.

A CONTRATADA deverá transportar somente os estudantes pertencentes às
rotas, ficando proibida a "carona" de qualquer pessoa, sob pena de rescisão
contratual .

É de reponsabilidade da CONTRATADA, integral e exclusivamente, perante
terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pela prestação de serviço,
objeto desta licitação, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer reclamaçõ
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multas ou indenizações, bem como, todas as consequências decorrentes de
sinistros, ocasionado pelos seus veículos.

Havendo aumento ou diminuição de alunos nos Lotes, a CONTRATANTE poderá
alterar este contrato, havendo assim a reestruturação dos mesmos para melhor
adequação, obedecendo o disposto no art. 65. Inc. 11, $ 1' da Lei 8.666/93.

l .DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS VEÍCULOS

1.1 0s veículos colocados à disposição dos serviços contratados deverão atender
a todas as exigências da legislação e regulamentos de trânsito, atuais ou que
venham a serem expedidas pelos órgãos normatizadores.

1.2 0 município poderá recusar qualquer veículo disponibilizado para o transporte
se constatados mediante vistoria, algum defeito que comprometa a segurança, o
conforto ou a confiabilidade da prestação adequada dos serviços, bem como por
inobservância das especificações técnicas exigidas pela legislação aplicável ou
pelo Municípios

1.3 0s veículos serão inspecionados pelo Município, sempre que este entender
necessário, para verificação do cumprimento das exigências dispostas nesse edital
de licitação e nos contratos e, em especial, quanto aos aspectos de segurança,
higiene, conservação e comodidade aos usuários.

1.4 A avaliação de segurança deverá considerar o sistema de freios, direção,
suspensão, cintos de segurança, tacógrafo e todos os demais itens julgados
necessários.

1.5 A avaliação das condições de higiene deverá considerar a estado de
conservação dbs equipamentos e a possibilidade de higienização satisfatória.

1.6 As inspeções veiculares pelo Município poderão ser feitas a qualquer tempo
por ordem da Administração, para tender à necessária segurança

1.7 A CONTRATADA, ao substituir o veículo, deverá consultar a Secretaria de

Educação, Indicando o veículo a ser substituído e as características do veículo
substituto, cabendo ao referido órgão a aprovação ou rejeição da proposta
avaliada a documentação e após inspeção veicular.

1.8 0s veículos não poderão transitar em outros itinerários durante esta prestação
de serviços, conduzindo passageiros, salvo com autorização expressa da
administração para atender a razões de interesse público.

1.8.1 Constitui exceção o trânsito em linhas diferentes das delegadas quando em
situações de emergência, para substituição temporária de veículo acidentado, qu



Q Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000

Fine:(1 9)3867 9801/9825/9780/9707/9792

tenha apresentado falha mecânica no percurso ou que indisponibilizado para o
transporte por razões de segurança, caso em que será dispensada a prévia
autorização expressa neste artigo

2. DAS INFRAÇOES AO TRANSPORTE

2.1 Sem prejuízo das infrações e penas cominadas pelo Código de Trânsito
Brasileiro, o presente edital e o Contrato de Prestação de Serviços. adotam o
registro de infrações especificas, pelo descumprimento do presente edital e seu
contrato, que serão relatadas pelo Departamento de Transporte Escolar do
Município para a devida punição contratual ou mesmo a rescisão do contrato:

2.2 Consideram-se infrações contratuais leves, imputadas ao contratado, puníveis
com advertência escrita e multa de 3 (três) UFESP'S - Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo:

1 - utilizar veículo fora da padronização

11 fumar ou conduzir acesos cigarros e assemelhados

111 conduzir o veículo trajado inadequadamente

lv omitir informações solicitadas pela Administração

V - operar sem portar a relação atualizada dos nomes e endereços dos usuários
transportados;

VI - transportar aluno sem portar a carteira de identificação estudantil ou
autorização emitida pela direção da escola

3.3 Consideram-se infrações contratuais médias. Imputadas ao contratado,
puníveis com advertência escrita e multa de 5 (cinco) UFESP'S - Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo:

desobedecer às orientações da fiscalização

11 - faltar com educação e respeito para com os alunos transportados e o público
em gerall

111 abastecer o veículo, quando estiver transportando usuários

lv deixar de realizar a vistoria no prazo estabelecido

V manter o veículo em más condições de conservação e limpeza

VI - deixar de comunicar à Administração as alterações
contratador

de endereço e telefone dq
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Vll - realizar o transbordo do usuário sem a prévia autorizaçã
aluno ou sem motivo de força maiorl

Vlll - embarcar ou desembarcar alunos ou professores em escolas não autorizadas
pela Secretaria de Educaçãol

IX - desobedecer às normas e regulamentos da Administração;

X - não cumprir com os horários e rotas determinadas pelo Departamento de
Transporte Escolar.

3.4 Consideram-se infrações contratuais graves, imputadas ao contratado, puníveis
com advertência escrita e multa de 6 (seis) UFESP'S - Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo:

1 - confiar
habilitadosl

11 - negar a apresentação dos documentos à fiscalizaçãol

111 - não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela Administraçãol

lv - transportará passageiros não autorizados pela Administraçãol

V - trafegar com veículos em condições que comprometam a seguranças

VI - conduzir veículos com imprudência ou negligências

Vll - parar os veículos para embarque e desembarque em locais diferentes dos
ordenados pela administração.

3.5 Consideram-se infrações contratuais gravíssimas, imputadas ao contratado,
puníveis com advertência escrita, muta de 9 (nove) UFESP'S - Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo e rescisão contratual:

1 - deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 02 (dois) dias
letivos;

11 - colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificados

111 - trafegar com portas abertasl

IV - conduzir xjeícuios sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível
de atcootemial ou sob efeito de drogas ilícitas ou sob qualquer condição que
comprometa a plena saúde física e mental, inclusive quando em decorrência de
medicamentosa

v , pc.af bar CAV

o do responsável pelo

devidamenteesteiamveículos motoristasdireção dos naoqueaa

ual ou moralmente os usuários do transporte escolarrr
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VI - conduzir veículos com operações de alto risco para os usuários

Vll - a prática de qualquer ato não condizente com os princípios que regem a
Administração Pública ou a prestação dos serviços públicos.

3.6 Para a aplicação da pena de rescisão contratual, a administração considerará a
presteza dos contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de
infrações, principalmente, o grau de risco a que os usuários foram expostos.

3.7 Para aplicação da pena de rescisão contratual, além das situações previstas no
Item 3.4 que trata das infrações gravíssimas, poderão ser considerados outros
motivos relevantes, podendo a Administração considerar a presteza dos
contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de infrações, e.
principalmentel o grau de risco a que os usuários foram expostos.

3.8 Também é passível de rescisão contratual e considera-se motivo relevante,
quando o contratado ou condutor do transporte escolar atingir a somatória de 15
(quinze) pontos de infrações escritas. mensalmente, em qualquer período do
contrato, inclusive considerando possíveis renovações.

3.8.1 As Infrações leves equivalem a l (um) ponto, as infrações médias equivalem
a 2 (dois) pontos e as Infrações graves equivalem a 3 (três) pontos.

4 EXIGENCIA PARA VEÍCULOS CTB E CONTRAN

4.1 Registro como veículo de passageiros ou misto utilitário, emitido pelo DETRAN
constante no CRLV. - CTB, art. 136 Portaria Detran-SP n' 73, de 22.5.02

4.2 TACOGRAFO: Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo - CTB, art. 105, 11;

4.3 RLS - REGISTRO COMO VEICULO DE PASSAGEIRO: Categoria aluguel. No
caso de impossibilidade temporária do veículo (roubo, furto, avaria), o DETRAN
pode concederautorização temporária para transporte em outro veículo, com
validade de até 30 diasPortaria DETRAN - SP n' 503/09.

4.4 IDENTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DO VEÍCULO: Faixa adesiva. De 20cm x
20cm, afixada na parte interna do vidro dianteiro, à direita do condutor, parte
superior, com lotação máxima permitida - Portaria Detran-SP n' 503/09.

4.5 CINTOS DE SEGURANÇA: Em número igual à lotação

a) Condutor: tipo três pontos, com ou sem retrator.

b) Passageiros: tipo três pontos ou subabdominal, com ou sem retrator
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4.6 EXTINTOR DE INCÊNDIO: PÓ químico seco ou de gás carbónico, de 4 Kg
fixado na parte dianteira do compartilhamento de passageiros - Portaria DETRAN
SP no 503/09.

5. DOS CONDUTORES DO TRANSPORTE

5.1 0s condutores dos veículos deverão atender a todas as exigências da
legislação e regulamentos de trânsito. atuais ou que venham a serem expedidas
pelos órgãos normalizadores.

5.2 0s condutores do transporte deverão cumprir todas as exigências da legislação
de trânsito. somente podendo conduzir os veículos previamente aprovados pelo
Município, mediante autorização específica, precedida da comprovação de suas
condições, emitindo a Administração autorização especifica, que o condutor
utilizará em forma de crachá.

5.3 Sempre que houver ingresso de novos condutores, estes deverão submeter-se
aos mesmos procedimentos especificados no item anterior.

5.4 Somente poderão conduzir os veículos os condutores que cumprirem os
presentes requisitos:

ter idade superior a 21(vinte e um) anos CTB, art. 145, Inciso l

11 - ser portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "D" ou "E
CTB, art. 1 38, Inciso lll

111 -- Que apresentarem Certidão negativa do registro de distribuição criminal
relativamente aos crimes de homicídio. roubo, estupro e corrupção de menores,
renovável a cada cinco anos, Junto ao órgão responsável pela respectiva
concessão ou autorização - CTB, art. 329.

IV - gozarem de saúde física e mental comprovados mediante atestado médico

V outras exigências da legislação de trânsito
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ANEXO ll

Proiecão de Viagens por Lote e Rotas

LOTE A - ROTA A 1 84.800 KM Noturno com Pedágio
KM TOTAL - 220 DIAS

LETIVOSQTDE. DE
ONIBUS

08

DISTÂNCIA MÉDIA EM
KM (Estimado por

Rota)

KM TOTAL POR
DIA

(Estimado Total
da Rota)
840105 1 84.800

LOTE B - ROTA B - 105.820 KM Diurno sem pedágio
KM TOTAL - 220 DIAS

LETIVOSQTDE. DE
ONIBUS

DISTANCIA MEDIA EM
KM (Estimado por

Rota)

KM TOTAL POR
DIA

(Estimado Total
da Rota)
425
56

05
01

85
56

93.500
12.320

LOTE C - ROTA C 1 32.000 KM Noturno sem Pedágio
KM TOTAL - 220 DIAS

LETIVOSQTDE. DE
ONIBUS

DISTANCIA MEDIA EM
KM (Estimado por

Rota)

KM TOTAL POR
DIA

(Estimado Total
da Rota)

34004
01
01

85
135
125

135
125

74.800
29.700
27.500
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO ll

LOTE -A

ROTA A
$ JAGUARIUNA - CAMPINAS

FACULDADES E ESCOLAS TÉCNICAS - LOTE A

(ESATEC, USF e Unip Swift).

Ida: Saída às 18h10min. Bairro Nassif. Av. Vicenzo Granguelli, Av. Antõnio
Pinto Catão. Rua Maranhão, Rua Zenaide Machado, Rua Carlos Turato, Rua Fenando
Costa, Rua Candido Bueno. Praça Umbelina Bueno, Rua Alfredo Bueno, Av. Marginal, Rua
Amazonas, Terminal Rodoviário, Rua Amazonas, Rodovia SP-95 - João Beira, Rua
Gaspere (acesso ao lado do hotel Happy IN), Rodovia SP-95 - João Beira, retorno na
entrada do bairro Roseira de Cima. Rodovia SP-340, Rodovia Dom Pedro 1, Anel Viário
Magalhães Teixeira, Acesso a Campinas, Av. Antõnio Francisco de Pauta Souza até a
ESATEC, Seguindo a Rua Eng. Augusto Figueiredo para Unidade UNIP -- SWIFT

Retorno; Unidade UNIP-SWIFT, Rua Eng. Augusto Figueiredo, Av
Comendador Enzo Ferrari, Rua Dr. Arlindo Joaquim de Lemos, Av. Imperatriz Dona Tereza
Cristina, Av. Guarani, Av. Moraes Saltes, Rod. Dr. Heitor Penteado, Rod. Dom Pedro 1, até
a alça de acesso a SP-340 sentido Jaguariúna, Acesso a Saída 131-B sentido bairro
Roseira de Cima, retorno na entrada do bairro e segue pela Rodovia SP-95 - Jogo Beira
sentido Jaguariúna, Av. Marginal (sentido Bairro Nova Jaguariúna), Rua Jülia Calhau
Rodrigues, Rua Osvaldo Tonini, Rua Carlos Gobbi, Rua José Poltronieri, Av. Januário E
Navarro, Rua Júlia Calhau Rodrigues, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - João Beira até o
Bairro Florianópolis, acesso ao bairro pela Av. José Dal Corso, Av. Francisco Sales Pirex,
à direita na Rua Angeloni(Escola Florianópolis), Rua Joaquim Elias, Rua Jacinto Fávero
(UBS Florianópolis). retornando a Rua Angeloni, Av. Francisco Sales Pirex, Rodovia SP-95
- Jogo Beira Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua Cândida Bueno, Rua José Alves
Guedes, Rua Minas Gerais. Av. Antõnio Pinto Catão, Rua Eduardo Tozzi, Praça Baságlia,
Rua Souza, Avenida Alexandre Marion, Rua Vigato, Av. Antõnio Pinto Catão, Praça
Holambra. Rua Pares
e Percurso Total: 1 00 km
. Total de Viagens desta Linha; 01 0nibus

FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS - LOTE A
(UNISAL, MAKENZIE, AVIAÇÃO, ETECAP e PUC ll)

Ida: Saída às 17h45rTlin, Bairro Nassif, Av. Vicenzo Granguelli, Av. Antõnio
Pinto Catão, Rua Maranhão, Rua Zenaide Machado, Rua Carlos Turato, Rua Fenando

30
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Costa, Rua Candido Bueno, Praça Umbelina Bueno, Rua Alfredo Bueno. Av. Marginal, Rua
Amazonas, Terminal Rodoviário, Rua Amazonas, Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Rua
Gaspere (acesso ao lado do hotel Happy IN), Rodovia SP-95 - João Beira, retorno na
entrada do bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-340 (Campinas), Av. Miguel N. N. Burnier
(pontos da Policamp e FAC 111) segue pela Rua Heitor Penteado, Av. Almeida Garret
(Unisal), Av. Buarque de Macedo, Rua I' de Março, Av. Brasil (Makenzie e Aviação), Av.
Cónego AI Rocato (ETECAP) retorna e segue pela Rua Luiz Smânio, Rua Bento da Silva
Leite, Av. Marechal Rondon, Av. Lix da Cunha, Rod. SP 330, Av. John Boyd Dunlop (PUC
11)

Retorno: PUC ll - Av. John Boyd Dunlop, Av. Jogo Vilac (Metrocamp). Av
Salles de Oliveira, Av. Jogo Jorge, Av. Moraes Salles. Av. José Paulino (ESAMC), Av
Orosimbo Maia. Rua Dr. Mascarenhas, Av. Andrade de Neves, Av. Barão de ltapura, Av
Brasil. Rua I' de Março, Av. Carolina Florence, Rua Arthur Pololli, Av. Padre Almeida
Garret (Unisal), Av. Heitor Penteado, Av. Miguel N.N. Burnier, Rodovia SP-340 sentido
Jaguariúna, Acesso a Saída 131-B sentido bairro Roseira de Cima, retorno na entrada do
bairro e segue pela Rodovia SP-95 - João Beira sentido Jaguariúna, Av. Marginal (sentido
Bairro Nova Jaguariúna), Rua Júlia Calhau Rodrigues, Rua Osvaldo Tonini, Rua Salles.
Rua José Poltronieri. Av. Januário E. Navarro, Rua Júlia Calhau Rodrigues, Av. Marginal.
Rodovia SP-95 + Jogo Beira até o Bairro Florianópolis, acesso ao bairro pela Av. José Dal
Corso, Av. Francisco Safes Pires, à direita na Rua Angeloni(Escola Florianópolis), Rua
Joaquim Elias, Rua Jacinto Fávero (UBS Florianópolis), retornando a Rua Angeloni, Av.
Francisco Sales Pires, Rodovia SP-95 - Jogo Beira Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal
Rua Cândido Bueno. Rua José Alves Guedes. Rua Minas Gerais, Av. Antõnio Pinto Catão.
Rua Eduardo Tozzi, Praça Baságlia, Rua Souza. Avenida Alexandre Marlon, Rua
Wenceslau Brá$. Rua Francisco Correia Viana, Balão da Rua Alexandre Marion sentido
centro, Rua Osvaldo Vicentini, Av. Rinaldi. Av. Antõnio Pinto Catão, Praça Holambra, Rua
Ernani de Souza, Av. Vincenzo Granghelli
e Percurso Total: 1 20 km
e Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS - LOTE A
(Bento Quirino, COTUCA, ESAMC, METROCAMP)

Ida: Saída às 18h00min, UBS Bairro Florianópolis, Rua Angeloni, Av. Francisco
Sales Pires, Rodovia SP-95 - João Beira Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua
Cândido Bueno, Praça Umbelina Bueno, Rua Alfredo Bueno, Av. Marginal, Rua Amazonas.
Terminal Rodoviário, Rua Amazonas, Rodovia SP-95 - Jogo Beira. Rua Gaspere (acesso
ao lado do hotel Happy IN), Rodovia SP-95 - Jogo Beira, retorno na entrada do bairro
Roseira de Cima, Rodovia SP-340 (Campinas), Av. Mlguel N. N. Burnier (ponto de ânibus
próximo da FAC 111) segue pela Av. José de Souza Campos, Av. Orosimbo Maia (Bento
Quirino), Av. Engenheiro Saturnino de Brito (ESAMC), Av. Orosimbo Maia, Rua Jorge
Miranda, Rua Dr. Mascarenhas (COTUCA), Seguindo em frente sentido bairro Rua Dr.
Pereira de Lama, Av. Salles de Oliveira (Metrocamp)
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Retorno: SENAI -- Av. Prestes Maia, Av. Salles de Oliveira (Metrocamp). Rua
Dr. Pereira de Lama, Av. Barão de ltapura, Rua Delfino Cintra, Av. Francisco Glicério, Av
Benjamin Constant, Rua José Paulino (ESAMC). Av. Orosimbo Maia, Rua Culto a Ciência
(COTUCA), Av. Barão de ltapura, Rua Jorge Krung, Av. Orosimbo Maia (Bento Quirino),
Av. José de Souza Campos, Av. Miguel N. N. Burnier (ponto de õnibus próximo da FAC lll).
Rod. SP 340 (sentido Jaguariúna), Acesso a Saída 131-B sentido bairro Roseira de Cima.
retorno na entrada do bairro e segue pela Rodovia SP-95 - Jogo Beira sentido Jaguariúna,
Av. Marginal (sentido Bairro Nova Jaguariúna), Rua Júlia Calhau Rodrigues, Rua Osvaldo
Tonini, Rua Salles, Rua José Poltronieri, Av. Januário E. Navarro, Rua Júlia Calhau
Rodrigues, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - Jogo Beira até o ponto na rodovia do Bairro
Florianópolis, Rodovia SP-95 - Jogo Beira Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua
Cândido Bueno. Rua José Alves Guedes, Rua Minas Gerais, Av. Antõnio Pinto Catão, Rua
Eduardo Tozzi, Praça Baságlia, Rua Souza, Rua Maranhão, Avenida Pacífico Moneda.
Avenida Alexandre Marion, Rua Osvaldo Vicentini, Av. Rinaldi. Av. Antõnio Pinto Catão.
Praça Holambra, Rua Gotardo.
e Percurso Total: 1 1 6 km
e Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

FACULDADES E ESCOLAS TÉCNICAS : LETRA
(UNICAMP e PUC 1 - Volta Nova Jaguariúna)

Ida: Saída às 18h20min, Rua Candido Bueno, Praça Umbelina Bueno, Rua
Alfredo Bueno, Av. Marginal, Rua Amazonas, Terminal Rodoviário, Rua Amazonas.
Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Rua Gaspere (acesso ao lado do hotel Happy in), Rodovia
SP-95 - Jogo Beira. retorno na entrada do bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-340
(Campinas), Rod. Dom Pedro 1, Av. Miguel N.N. Burnier, Rua Lauro Vannucci, Rua Jogo
Vedovello, Av. Profa. Ana Mana Silvestre Adade (Portão PUC 1) e retorna na Av. Profa
Ana Mana Silvestre Adade. Av. José Próspero Jacobucci, Av. Prefeito José Roberto
Magalhães Telxeira, Av. Oswaldo Cruz (UNICAMP), Av. Antõnio da Costa Santos, Av.
Albert Einstein, Rua Mendeleyev, Rua Bertrand Russel, Rua Monteiro Lobato, Av. Albert
Einstein, Rua James C. Maxwell, Rua Jogo Pandiá Calógeras

Retorno: PUC l e Unicamp -- Av. Senador Jarbas G. Passarinho, Av. Profa
Ana Mana Silvestre Adade (Portão PUC 1) e retorna na Av. Profa. Ana Mana Silvestre
Adade, Av. Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, Av. Oswaldo Cruz (UNICAMP), Av
Antõnio da Costa Santos, Av. Albert Einstein, Rua Mendeleyev, Rua Bertrand Russel, Rua
Monteiro Lobatd. Av. Albert Einstein, Av. Antõnio da Costa Santos. Av. Oswaldo Cruz, Av
Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, Av. Guilherme de Campos, Rod. Dom Pedro l
Até a Rod. SP'340 (Jaguariúna). Rodovia SP-340 sentido Jaguariúna, Acesso a Saída
131-B sentido bairro Roseira de Cima, retorno na entrada do bairro e segue pela Rodovia
SP-95 - Jogo Beira sentido Jaguariúna, Av. Marginal (sentido Bairro Nova Jaguariúna).
Rua Júlia Calhau Rodrigues, Rua Osvaldo Tonini, Rua Carlos Gobbi, Rua José Poltronieri,
Av. Januário E. Navarro, Rua Júlia Calhau Rodrigues. Av. Marginal, Rodovia SP-95 - Jogo
Beira até o Bairro Florianópolis, acesso ao bairro pela Av. José
Sales Pares, à direita na Rua Angeloni(Escola Florianópolis),

Dal Corso, Av. Francisco
Rua Joaquim Elias. Ru
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Jacinto Fávero (UBS Florianópolis), retornando a Rua Angeloni. Av. Francisco Sales Pires.
Rodovia SP-95 l João Beira Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua Cândido Bueno,
Rua José Alves Guedes. Rua Minas Gerais, Av. Antõnio Pinto Catão, Rua Eduardo Tozzi.
Praça Baságlia, Rua Souza, Avenida Alexandre Marion, Rua Wenceslau Brás, Rua
Francisco Correia Viana, Balão da Rua Alexandre Marion sentido centro, Rua Osvaldo
Vicentini, Av. Rinaldi. Av. Antõnio Pinto Catão, Praça Holambra, Rua Ernani de Souza, Av.
Vincenzo Granghelli.

Percurso Total: 94 km
Total de Viagens desta Linha; 01 0nibuse

FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS - LOTE A
(UNICAMP e PUC 1 -- Volta Pacífico Moneda)

Ida; Saída às 18h20min, Rua Candido Bueno, Praça Umbelina Bueno. Rua
Alfredo Bueno, Av. Marginal, Rua Amazonas, Terminal Rodoviário, Rua Amazonas,
Rodovia SP-95 + Jogo Beira, Rua Gaspere (acesso ao lado do hotel Happy in). Rodovia
SP-95 - Jogo Beira. retorno na entrada do bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-340
(Campinas), Roql. Dom Pedro 1, Av. Miguel N.N. Burnier, Rua Lauro Vannucci, Rua Jogo
Vedovello, Av. Profa. Ana Mana Silvestre Adade (Portão PUC 1) e retorna na Av. Profa.
Ana Mana Silvestre Adade. Av. José Prospero Jacobucci, Av. Prefeito José Roberto
Magalhães Teixeira, Av. Oswaldo Cruz (UNICAMP), Av. Antõnio da Costa Santos, Av.
Albert Einstein, Rua Mendeleyev. Rua Bertrand Russel, Rua Monteiro Lobato, Av. Albert
Einstein, Rua James C. Maxwell, Rua Jogo Pandiá Calógeras.

Retorno; PUC l e Unicamp -- Av. Senador Jarbas G. Passarinho. Av. Profa
Ana Mana Silvestre Adade (Portão PUC 1) e retorna na Av. Profa. Ana Mana Silvestre
Adade, Av. Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, Av. Oswaldo Cruz (UNICAMP), Av
Antõnio da Costa Santos, Av. Albert Einstein, Rua Mendeleyev, Rua Bertrand Russel, Rua
Monteiro Lobatol Av. Albert Eínstein, Av. Antânio da Costa Santos, Av. Oswaldo Cruz. Av
Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, Av. Guilherme de Campos, Rod. Dom Pedro l
Até a Rod. SP-340 (Jaguariúna), Rodovia SP-340 sentido Jaguariúna, Acesso a Saída
131-B sentido bairro Roseira de Cima, retorno na entrada do bairro e segue pela Rodovia
SP-95 - Jogo Beira sentido Jaguariúna, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - João Beira até o
Bairro Florianópolis, acesso ao bairro pela Av. José Dal Corso. Av. Francisco Sales Pares,
à direita na Rua Angeloni(Escola Florianópolis), Rua Joaquim Ellas, Rua Jacinto Fávero
(UBS Florianópolis), retornando a Rua Angeloni, Av. Francisco Sales Pires, Rodovia SP-95
- João Beira Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua Cândido Bueno, Rua José Alves
Guedes, Rua Minas Gerais, Av. Antõnio Pinto Catão, Rua Eduardo Tozzi, Praça Baságlia.
Rua Souza, Rua Maranhão, Avenida Pacífico Moneda (Até a Quinta das Pltangueiras)
Balão da Av. Rinaldi, Av. Rinaldi, Av. Antõnio Pinto Catão, Praça Holambra, Rua Gotardo.
Av. Vincenzo Granghelli.
e Percurso Total: 94 km
e Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus
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FACULDADES E ESCOLAS TÉCNICAS - LOTE A
(ESATEC, USF, Unip Júlio Prestes e Unip Swift).

Ida: Saída às 18h10rnin, Rua Candido Bueno, Praça Umbelina Bueno, Rua
Alfredo Bueno, Av. Marginal, Rua Amazonas, Terminal Rodoviário, Rua Amazonas,
Rodovia SP-95 -l Jogo Beira, Rua Gaspere (acesso ao lado do hotel Happy IN). Rodovia
SP-95 - João Beira. retorno na entrada do bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-340, Av.
Eng. Miguel N. N. Burnier (ponto de õnibus próximo a FAC 111), Av. Júlio Prestes (Unip), Av
José de Souza Campos, Av. Princesa D'Oeste, Av. Antõnio Carlos Salles Jr., Av
Comendador Enzo Ferrari, Rua Serafim Piazon, Av. Jorge Tibiriçá, Av. Antõnio Francisco
de Paula Souza (até a ESATEC), retorna na Av. Antõnio Francisco de Paula Souza, Rua
Waldemar Cesar da Silveira (USF). Rua Abolição, Av. Eng. Augusto Figueiredo para
Unidade UNIP -- SWI FT

Retorno: Unidade UNIP-SWIFT, Rua Eng. Augusto Figueiredo, Rua Serafim
Piazon, Av. Jorge Tiblriçá, Av. Antõnio Francisco de Paula Souza (até a ESATEC), Rua
Virgílio Brito Simões, Rua Antõnio Marques Serra, Av. Antõnio Francisco de Paula Souza,
Rua Waldemar Cesar da Silveira (USF), Rua Abolição, Rua Barão de Jaguara, Praça
Ponte Preta, Rua Proença, Rua José Paulino, Rua Uruguaiana, Rua Alvares Machado.
Rua Mal. Floriano Peixoto. Av. Andrade de Neves, Av. Barão de ltapura, Av. Brasil
(Makenzie), Av. éonego Rocato (ETECAP), Rod. Dom Pedro 1, até a alça de acesso a SP-
340 sentido Jaguariúna, Acesso a Saída 131-B sentido bairro Roseira de Cima, retorno na
entrada do bairro e segue pela Rodovia SP-95 - Jogo Beira sentido Jaguariúna, Av.
Marginal (sentido Bairro Nova Jaguariúna), Rua Júlia Calhau Rodrigues, Rua Osvaldo
Tonini. Rua Salles. Rua José Poltronieri, Av. Januário E. Navarro, Rua Júlia Calhau
Rodrigues, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - Jogo Beira até o Bairro Florianópolis. acesso ao
bairro pela Av. José Dal Corso. Av. Francisco Sales Pires, à direita na Rua Angeloni
(Escola Florianópolis), Rua Joaquim Elias, Rua Jacinto Fávero (UBS Florianópolis).
retornando a Rua Angeloni. Av. Francisco Sales Pires, Rodovia SP-95 - João Beira Sentido
Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua Cândido Bueno, Rua José Alves Guedes, Rua Minas
Gerais. Av. Antânio Pinto Catão. Rua Eduardo Tozzi. Praça Baságlia, Rua Souza, Avenida
Alexandre Marion, Rua Vigato, Av. Antõnio Pinto Catão. A. Vicenzo Granghelli
B Percurso Total: 1 09 km
B Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

FACULDADES E ESCOLAS TÉCNICAS - LOTE A
(PUC 1, COTUCA NOVO, UNISAL e METROCAMP)

Ida: Saída às 18h10min, Rua Candido Bueno, Praça Umbelina Bueno, Rua
Alfredo Bueno, Av. Marginal, Rua Amazonas, Terminal Rodoviário, Rua Amazonas,
Rodovia SP-95 f Jogo Beira, Rua Gaspere (acesso ao lado do hotel Happy in), Rodovia
SP-95 - João Beira. retorno na entrada do bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-340
(Campinas), Rokl. Dom Pedro 1, Av. Miguel N.N. Burnier, Rua Lauro Vannucci, Rua João
Vedovello, Av. Profa. Ana Mana Silvestre Adade (Portão PUC 1) e
Ana Mana Silvestre Adade, Rua Joaquim Francisco Castelar, Rua

retorna na Av. Prosa
Jogo Vedovello, Rua
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Adelino Martins, Rua Jasmim, Rua Jorre de Figueiredo Correa, Rua Miosótis (COTUCA
NOVO), Av. Almeida Garret, Rua Dr. Buarque de Macedo, Rua I' de Março, Av. Brasil. Av
Orosimbo Maia, Rua Jorge Miranda, Rua Dr. Mascarenhas (COTUCA), Seguindo em frente
sentido bairro Rua Dr. Pereira de Lama, Av. Saltes de Oliveira (Metrocamp)

Retorno: (METROCAMP) Av. Salles de Oliveira (Metrocamp), Rua Dr. Pereira
de Lima, Av. Barão de ltapura, Av. Carolina Florence, Rua Arthur Poiolli, Av. Padre
Almeida Garret (Unisal), Rua Miosótis (COTUCA NOVO), Rua das Camélias, Rua Girassol
Rua Rute Ferraz de Angelis, Av. Guilherme de Campos. Av. José Prospero Jacobucci, Av
Senador Jarbas G. Passarinho (Portão das Vans da PUC 1) onde retorna para Av. José
Prospero Jacobucci. Av. Guilherme de Campos, Rod. Dom Pedro l Até a Rod. SP-340
(Jaguariúna), Rodovia SP-340 sentido Jaguariúna. Acesso a Saída 1 31-B sentido bairro
Roseira de Cima, retorno na entrada do bairro e segue pela Rodovia SP-95 - Jogo Beira
sentido Jaguariúna, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - Jogo Beira até o Bairro Florianópolis,
acesso ao bairro pela Av. José Dal Corso, Av. Francisco Sales Pares, à direita na Rua
Angeloni(Escola Florianópolis), Rua Joaquim Elias, Rua Jacinto Fávero(UBS
Florianópolis), retornando a Rua Angeloni. Av. Francisco Sales Pares. Rodovia SP-95 -
João Beira Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua Cândldo Bueno, Rua José Alves
Guedes, Rua Minas Gerais. Av. Antõnio Pinto Catão, Rua Eduardo Tozzi, Praça Baságlia,
Rua Souza, Rua Maranhão, Avenida Pacífico Moneda (Até a Quinta das Pitangueiras)
Balão da Av. Rinaldi, Av. Rinaldi, Av. Antõnio Pinto Catão, Praça Holambra, Rua Gotardo
B Percurso Total: 1 00 km
. Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

FACULDADES E ESCOLAS TECNICAS - LOTE A
(PUC ll Direto)

Ida: Saída às 18h00min, Rua Candido Bueno, Praça Umbelina Bueno. Rua
Alfredo Bueno, Av. Marginal, Rua Amazonas. Terminal Rodoviário, Rua Amazonas,
Rodovia SP-95 - João Beira, Rua Gaspere (acesso ao lado do hotel Happy in), Av.
Cruzeiro do Sull Rua Santo Marmiroli, Rua Eny Ponte Vilela Lima, Rua Gerando Aníbal,
Rua Rita Villela de Andrade Lima, Rua Gaspere, Rodovia SP-95 - João Beira, retorno na
entrada do bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-340 (Campinas), Rod. Dom Pedro 1, Rod
Anhanguera (Sentido São Paulo), no Km 98 use a saída 98B em direção a Via
Marginal/Av. J. B. Dunlop/Av. Amoreiras. Av. John Boyd Dunlop (PUC ll).

Retorno: (PUC 11) Av. John Boyd Dunlop, Av. José Pancetti, Av. John Boyd
Dunlop Acesso a Marginal da Rod. Anhanguera/SP-330 (Sentido Limeira), no Km103
utilize a saída 1 03B para a SP-65/Dom Pedro 1, Rod. Dom Pedro l Até a Rod. SP-340
(Jaguariúna), Rodovia SP-340 sentido Jaguariúna, Acesso a Saída 131-B sentido bairro
Roseira de Cima, retorno na entrada do bairro e segue pela Rodovia SP-95 - João Beira
sentido Jaguariúna, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santo Marmiroli, Rua Eny Ponce Vilela Lama
Rua Geraldo Aníbal, Rua Rita Villela de Andrade Lima, Rua Gaspere, Av. Marginal,
Rodovia SP-95 -l João Beira até o Bairro Florlanópolis, acesso ao ponto de õnibus na
entrada do bairro, Rodovia SP-95 - Jogo Beira
Cândido Bueno. Rua José Alves Guedes, Rua

Sentido Jaguariúna, Avenida Marginal, Rua
Minas Gerais. Av. Antõnio Pinto Catão, Ru
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Eduardo Tozzi. Praça Baságlia, Rua Souza. Avenida Alexandre Marion, Rua Wenceslau
Brás. Rua Francisco Correia Viana, Balão da Rua Alexandre Marion sentido centro, Rua
Osvaldo Vicentini, Av. Rinaldi. Av. Antõnio Pinto Catão, Praça Holambra. Rua Gotardo.

B Percurso Total: 1 07 km

e Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

LOTCJn

ROTA B
$ JAGUARIÚNA - PEDREIRA

''JOÃ0 EMiL10 BEGALLl" - LOTE B

Ida: Saída às 06h00min, Entrada do Bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-95 -
João Beira. Rua Santo Marmiroli. Rua Testa, Rua Victorio Mathiuzzo, Rua Vincenzo
Grangheli, Av. Antõnio Pinto Catão, Av. Luciano Wladimir Poltronieri, Av. Marginal, Rodovia
SP-95 - Jogo Beira, Entrada do Jardim Florianópolis, Divisa de Município
Jaguariúna/Pedreira, Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Avenida Wanderlei José Vicentini, Av.
Antõnio Serafim Petean, Praça Sete de Setembro. Rua Cananéia, Rua do Trabalhador,
Rua Alice Fávero, Rua João Lúcio de Morais até Jogo Emilio Begalli

Retorno: Saída ETE "João Belarmino", Rua Jogo Lucio de Morais, Rua Alice
Fávero, Rua do trabalhador, Rua Cananéia, Praça Sete de Setembro, Av. Antõnio Serafim
Petean. Avenida Wanderlei José Vicentini, Rodovia SP-95 - João Beira, Divisa de
Município Pedreira/Jaguariúna, Entrada do Bairro Florianópolis Rodovia SP-95 - João
Beira. Av. Marginal, Rua Holteman Jr., Av. Amazonas, Terminal Rodoviário, Rua
Amazonas. Av. Luciano Wladimir Poltronieri, Av. Antõnio Pinto Catão, Rua Eduardo Tozzi,
Av. Alexandre Marion, Rua Vigato (Paralela a Rua Amazonas, Jd. Europa). Avenida
Antõnio Pinto Catão, Av. Rinaldi, Praça Holambra, Rua Gotardo, Av. Vincenzo Grangheli,
Av. Emílio Marconato. Rodovia SP 340 (sentido Campinas), Acesso ao Trevo da Roseira
de Cima, entrada do Bairro Roseira de Cima, Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Rua Santo
Marmiroli, Rua Testa
e Percurso Total: 56 km
Total de Viagens desta Linha: 01 0nibuse

$ JAGUARIUNA AMPARO (PERÍODO DA MANHÃ)

ETE "JOGO BELARMINO" - LOTE B

Ida: Saída às 06h00min, Terminal Rodoviário, Rua Amazonas, Avenida
Marginal, Rodovia SP 95, rotatória de acesso a Rua Candido Bueno, Rua Candido Bueno,
Praça Umbelina Bueno, Rua Candldo Bueno, Avenida Marginal, Rodovia SP-95 - João
Beira, Divisa de Município Jaguariúna/Pedreira, Rodovia SP-95 - João Beira, Avenida

36
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Wanderlei José Vicentina. Av. Antõnio Serafim Petean, Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Divisa
de Município Pedreira/Amparo, Rodovia SP-95 - João Beira, Av. João Beira, Rotatória, Av.
Bernardino de Campos. Praça Pádua Sales, Rua 13 de Maio, Rua General Osório. Rua
Sete de Setembro (Chegada ETE JOÃO BELARMINO)

Retorno; Saída ETE "João Belarmino", Rua Sete de Setembro, Rua Albino
Alves. Rua José Alves Godoi. Rua Comendador Guimarães, Avenida da Saudade, Av
Bernardino de Campos, Rotatória, Av. João Beira, Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Divisa de
Município Amparo/Pedreira, Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Av. Antânio Serafim Petean.
Avenida Wanderlei José Vicentina, Rodovia SP-95 - Jogo Beira. Divisa de Município
Pedreira/Jaguariúna. Rodovia SP-95 - João Beira, Av. Marginal, Rua Holteman Jr., Av.
Amazonas, Terminal Rodoviário

Percurso Total: 85 km
Total de Viagens desta Linha; 05 0nibuse

LOTE-C

ROTA C

$ JAGUARIUNA AMPARO (PERÍODO NOTURNO)

FACULDADE UNIFIA (Guedes) -- LOTE C

Ida: Saída às 18h00mín. Avenida Airton Senna (Condomínio Ana Helena).
Avenida Maranhão (Clube do Cavalo), Av. Alexandre Marion (Bar da Praia), Rua Vigato.
Praça Antõnio Cantisano, Praça Santo Serafim. Av. Silvio Rinaldi, Av. Antõnio Pinto Catão
Rua Minas Gerais, Rua São Paulo, Rua Amapá, Av. Marginal, Rua Candido Bueno, Praça
Umbelina Buencl, Rua Candido Bueno, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - João Beira segue
até a Amparo na UNIFIA

Retorno: Saída da Unifia segue pela Rodovia SP-95 - João Beira (sentido
Jaguariúna), Av. Marginal, Rua Cândida Bueno, Rua José Alves Guedes, Rua Minas
Gerais, Av. Antõnio Pinto Catão. Av. Silvio Rinaldi, Praça Santo Serafim, Praça Antõnio
Cantisano, Rua Vigato. Av. Alexandre Marion. Rua Souza, Rua Maranhão (Clube do
Cavalo), Avenida Airton Senna (Condomínio Ana Helena)
e Percurso Total: 85 km
e Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

FACULDADE UNIFIA (Roseira) -- LOIEÇ

Ida: Saída às 18h00min, Roseira de Cima -- Rua Jabuticabeira (esquina com

Rua Fernandes)l Rodovia SP-95 - Jogo Beira sentido Jaguariúna, Av. Cruzeiro do
Santo Marmirolil Rua Rita Villela de Andrade Lima, Rua Gaspere, Av. Marginal,

Sul, Rua
Rua
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Jorge Rios Uurajo, Rua Santo Antõnio de Posse. Rua Ceará, Rua Minas Gerais (ponto na
Imobiliária HM e na esq. Rua Castro Alvos), Rua Cel. Amâncio Bueno, Rua Santa Catarina,
Rua Mato Grosso, Rua São Paulo, Rua Amapá, Av. Marginal, Rua Candido Bueno, Praça
Umbelina Bueno, Rua Candido Bueno, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - Jogo Beira segue
até a Amparo na UNIFIA

Retorno: Sentido Inverso até o retorno da SP-95 na entrada do bairro Roseira
e Percurso Total: 85 km
e Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

ETE "Jogo Belarmino" (Via Cruzeiro do Sul) LOTE C

Ida: Saída às 17h50min, Avenida Airton Senna(Condomínio Ana Helena), Rua
Maranhão (ponto Agropecuária e Clube do Cavalo), Av. Antõnio Pinto Catão, Praça
Holambra, Rua Vigato, Av. Vicenzo Grangheli, Rua Gaona, Rua Testa, Rua Santo
Marmiroli, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Marginal sentido centro, Rua Candido Bueno, Praça
Umbelina Buend, Rua Candido Bueno, Av. Marginal sentido e retorno na ponte da Nova
Jaguariúna. Av. Marginal, Rodovia SP-95 - João Beira (ponto na Rodovia Bairro
Florianópolis) segue até Amparo até a ETE "João Belarmino

Retorno: Saindo da ETE "João Belarmino", Rodovia SP-95 - Jogo Beira segue
até Jaguariúna (ponto na Rodovia Bairro Florianópolis), Av. Marginal, Rua Júlia Calhau
Rodrigues, Rua Osvaldo Tonini, Av. Januário E. Navarro. Rua Júlia Calhau Rodrigues, Av
Marginal, Rua Candido Bueno, Praça Umbelina Bueno. Rua Alfredo Bueno, Av. Marginal
Rodovia SP-95 -IJoão Beira. Retorna na Entrada do Bairro Roseira na Rodovia SP-95 -
João Beira. Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santo Marmiroli. Rua Victorio Mathiuzzo, Rua Gaona
Av. Vicenzo Grangheli. Rua Vigato, Praça Holambra, Av. Antõnio Pinto Catão, Rua
Maranhão. Av. Airton Senna

Percurso Total: 85 km
Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

ETE "Jogo Belarmino" (Via São José) LOTE C

Ida: Saída às 18h00min, Av. Alexandre Marion (Vila São José -- Esq. Rua
Francisco C. Viana), Rua Eduardo Tozzi(Pq. Dos Lados e Nova Casa), Av. Antõnio Pinto
Catão. Rua Minas Gerais, Rua Cel. Amâncio Bueno, Rua Alfredo Bueno, Praça Umbelina
Bueno, Rua Candido Bueno, Av. Marginal sentido e retorno na ponte da Nova Jaguariúna,
Av. Marginal, Rodovia SP-95 - Jogo Beira (ponto na Rodovia Bairro Florianópolls) segue
até Amparo até a ETE "João Belarmino"

Retorno: Saindo da ETE "Jogo Belarmino", Rodovia SP-95 - Jogo Beira segue
até Jaguariúna (ponto na Rodovia Bairro Florianópolis), Av. Marginal, Rua Júlia Calhau
Rodrigues, Rua Osvaldo Tonini, Av. Januário E. Navarro, Rua Júlia Calhau Rodrigues. Av
Marginal, Rua Candido Bueno, Rua José Alves Guedes, Rua Minas Gerais, Av. Antânio
Pinto Catão, Rua Eduardo Tozzi, Praça Baságlia, Rua Souza, Av. Alexandre Marion,
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retorna na Av. Alexandre Marion com Rua Francisco C. Viana. Rua Osvaldo Vicentini, Av
Silvio Rinaldi

Percurso Total: 85 km
Total de Viagens desta Linha: 01 0nibuse

$ JAGUARIUNA - MOGI MIRIM

ETE "PEDRO FERREIRA ALVES" - CTEq LOTE C

Ida: Saída às 18h00min, Rodoviária, Av. Marginal, Rua José Alves Guedes.
Rua Minas Gerais, Av. Antânio Pinto Catão (Ponto Nova Casa). Praça Holambra (Nassif).
Rua Vigato, Rua Tavares, Rua Gaona, Rua Testa, Rua Santo Marmiroli, Av. Cruzeiro do
Sul. Rodovia SP-95 - Jogo Beira segue até Jaguariúna segue até o retorno do bairro
roseira onde volta a Rodovia SP-95 - Jogo Beira, pega a alça de acesso a SP-340 sentido
Mogi-Miram até a ETE "Pedro Ferreira Alves" -- ETEC em Mogi-Mirim

Retorno: Saindo da ETE "Pedra Ferreira Alves" -- ETEC em Mogi-Mirim. segue
pela SP-340, no Km 131 utiliza a saída 131-A, retorna no balão do bairro Roseira, Acessa
a Rodovia SP-95 - João Beira (Sentido Jaguariúna), Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santo
Marmiroli, Rua Victorio Mathiuzzo, Rua Gaona, Rua Vigato, Praça Holambra, Av. Antõnio
Pinto Catão, Rua Minas Gerais, Rua Cel. Amâncio Bueno, Praça Umbelina Bueno, Rua
Candido Bueno. Av. Marginal(sentido Nova Jaguariúna), Rua Júlia Calhau Rodrigues, Rua
Osvaldo Tonini, Av. Januário E. Navarro. Rua Júlia Calhau Rodrigues, Av. Marginal.
Rodovia SP-95 ] Jogo Beira (sentido e retorno no Bairro Florianópolls Ponto de õnibus na
estrada). retorna ao Centro pela Rodovia SP-95 - Jogo Beira, Rua Candido Bueno, Rua
José Alves Guedes, Rua Maranhão, Avenida Airton Senna (Condomínio Ana Helena Ponto

e Percurso Total: 1 25 km
Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus

Final)

e

$ JAGUARIÚNA - MOGI GUAÇU

LOTE C

Ida: Saída às 18h00min, Roseira de Cima (Ponto no Balão de acesso ao
bairro), Rodovia SP-95 - João Beira (sentido Jaguariúna), Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santo
Marmiroli, Rua Eny Ponce Vitela Lima, Rua Geraldo Aníbal, Rua Rita Villela de Andrade
Lima, Rua Gaspere, Rodovia SP-95 - Jogo Beira (sentido Centro), Av. Marginal. Rua
Candido BuenoJ Praça Umbelina Bueno, Rua José Alves Guedes, Rua Minas Gerais, Av
Antõnio Pinto Catão (Ponto Nova Casa), Av. Silvio Rinaldi, Retorna na Rua Osvaldo
Vicentini. Av. Silvio Rinaldi, Av. Antõnio Pinto Catão, Av. Vicenzo Granghelli, Praça Emílio
Marconato, sp-b40 Sentido Mogi-Guaçu, Chegada em Mogi-Guaçú ao Colégio Integrado
São Francisco/ SENAC/ Mana Imaculada
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Retorno: Saindo do Colégio Integrado São Francisco / SENAC / Mana
Imaculada, em Mogi-Guaçu, segue pela SP-340, no Km 131 utiliza a saída 131-A, retorna
no balão do bairro Roseira, Acessa a Rodovia SP-95 - João Beira (Sentido Jaguariúna),
Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santo Marmiroli, Rua Victorio Mathiuzzo. Rua Gaona, Rua Vigato
Praça Holambral Av. Silvio Rinaldi, Retorna na Rua Osvaldo Vicentini para a Av. Silvio
Rinaldi(sentido Av. Antonio Pinto Catão), Av. Antõnio Pinto Catão (sentido Centro), Rua
Minas Gerais, Rua Cel. Amâncio Bueno, Praça Umbelina Bueno, Rua Candido Bueno, Av
Marginal (sentido Nova Jaguariúna), Rua Júlia Calhau Rodrigues, Rua Osvaldo Tonini, Av
Januário E. Navarro, Rua Júlla Calhau Rodrigues, Av. Marginal, Rodovia SP-95 - João
Beira (sentido e retorno no Bairro Florianópolis Ponto de õnibus na estrada), retorna ao
Centro pela Rodovia SP-95 - João Beira, Rua Candido Bueno, Rua José Alves Guedes,
Rua Maranhão, Avenida Airton Senna (Condomínio Ana Helena Ponto Final).
© Percurso Total: 1 35 km
e Total de Viagens desta Linha: 01 0nibus
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ANEXO

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa

CNPJ

CONCORRÊNCIA N' OO1/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
transporte intermunicipal de alunos para as Escolas Técnicas e Faculdades,
conforme anexos deste edital.

LOTE A 1 84.800 KM NOTURNO COM PEDAGIO

Olsr2NCM eM
+(M r07;At ESnMADO

Fora fp$y

por Romã das
;@20 dlm /e#vosj

Jaguariúna 105 840 184.800
8

VALOR TOTAL LOTE A: R$ l

LOTE B - 1 05.820 KM DIURNO SEM PEDAGIO

/+eá .; .,:,ià RM :rOãyl ESnMADO

2aO daf lo#vo#

i'
2 Jaguariúna

Amparo

Pedreira

05

01

85

56

425

56

93.500

12.320l

VALOR TOTAL LOTE B (SOMATÓRIA DO VALOR TOTAL DO ITEM l E 2)
R$ ]
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LOTE C 1 32.000 KM NOTURNO SEM PEDAGIO

$W149:::0El:Í
J(M TOTal ES AMADO

KW fP$y i;i;j70tRt W9
(224)$a/ f sJ

i

3

L

Jaguariúna l Amparo

Jaguariúna Mogi Guaçu 01

04 85

135

340

135

74. 800

29. 700

Jaguariúna Mogi Mirim 01 125 125 27. 500

VALOR TOTAL LOTE C (SOMATÓRIA DO VALOR TOTAL DO ITEM 1,2 E 3)
R$. .1

Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública do Pregão

Data. e assinatura do responsável

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela
documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO: Procuração com poderes
específicos ou Contrato Social).

ESTADO CIVIL
PROFISSÃO

NOME

RG
CPF
ENDEREÇO:
ENDEREÇO ELETRONICO
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ANEXO 111 - A

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS

A licitante deverá apresentar planilha demonstrando que com o preço proposto é
possível executar os serviços na forma exigida no edital e seus anexos

A planilha devem, no mínimo, apontar:

1 - Custos Dependentes da quilometrageml

11 - Custos dependentes de horas de operaçãol

111 -- Custos dependentes da frotas

IV - Custos Administrativos e Taxa de lucro

V - Custos Tributáriosl

VI - Custo Total Mensall

Vll - Custo com pessoal;

VI 1 1 - Cálculo Final

A planilha deverá prever os gastos por mês e o gasto total pelo período de vigência
do contrato (12 meses).



® Prefeitura do Município de Jaguariún4
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000

Fome: (19)3867 9801/9825/9780/9707/9792

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatória, que a empresa
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.' é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n.' 123, de14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta. portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência
n' 001/2017, realizado pela Prefeitura do Município de Jaguariúna.

Jaguariúna

Nome e assinatura do representante

RG n.o
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu (nome completo), representante legal da
empresa(nome da pessoa jurídica),
interessada em participar na Concorrência Pública n.' 01/2017, da Prefeitura do
Município de Jaguariúna, declaro, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 27,
$ 6' da Lei n.' 6544, de 22 de novembro de 1989, a

(nome da pessoa jurídica) encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância
do disposto no inciso XXXlll do artigo 7' da Constituição Federal

Data e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE HABiU'RAÇÃO

Eu (nome completo), representante legal da
empresa (nome da pessoa jurídica),
interessada em participar na Concorrência Pública n' 001/2017, da Prefeitura do
Município de Jaguariúna, declaro, sob as penas da lei, que a empresa abaixo
identificada não tem qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Ad ministração .

Data e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V 11

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob n.' , indicará para execução dos
serviços objeto desta licitação apenas profissionais capacitados na forma exigida
no edital e anexos

Data e assinatura do representante legal



Prefeitura do Município de Jaauariúnê
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000

Fone: (1 9)3867 9801/9825/9780/9707/9792

ANEXO Vlll

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

A empresa
intermédio

inscrita no CNPJ sob n.' , por

seu representante legal Sr. , CPF n.'
RG n.' , DECLARA, sob as penas da Lei, que

disponibilizará os veículos exigidos para a prestação dos serviços, nos
quantitativos previstos no edital para o Lote e/ou Lote , de acordo
com as exigências constantes do Edital da Concorrência n.'001/201 7

de

Por ser verdade, assina a presente

de de 2017

Data e assinatura do representante legal
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, E A EMPRESA , PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
ALUNOS.

Processo Administrativo n' 8.1 74/201 7
Contrato Ro. /2017.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo
Bueno. n' 1235 - Bairro Centro. inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste
ato representada pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Municipal Sra. Mana
Emilia Peçanha de Oliveira Silva, Brasileira, Casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n'
120.339.598-13. residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni,
CEP 13820-000, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa

inscrita no CNPJ/MF sob n' , a
. no. Bairro: . CEP

no Município de , Estado de São Paulo, representada
neste ato por seu Procurador Senhor , Nacionalidade,
Profissão, portador da Cédula de Identidade RG n'. e inscrito no
CPF/MF sobl no . residente e domiciliado à Rua

Bairro: , CEP.: , no Município de
. Estado de . doravante denominada CONTRATADA,

têm entre si justo e contratado o que segue:

Rua/Av.

CLÁUSULA 1 + DO OBJETO
1.1 Prestação de serviços de transporte intermunicipal de alunos para as Escolas
Técnicas e Faculdades (lotes A, B e C), cujos serviços deverão ser executados na
forma prevista neste contrato, respectivo Edital e demais anexos, o qual fica
fazendo parte integrante deste contrato, o que ocorrerá sempre atendendo aos
interesses e às determinações da CONTRATANTE com relação às quantidades e
prazos

CLÁUSULA 2 + DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros das seguintes
dotações orçamentárias:
64.12.362.21 .2021 .339039.65
64.12.364.22.2022.339039.65

CLÁUSULA 3 + DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 0 valor por quilómetro e total por Lote para a execução do objeto constante em
Cláusula 1.1 é de: LOTE A: composto pelo Item 01, valor por quilómetro

L L al de R$ ( ); LOTE
composto pelo Item 01, valor por quilómetro R$o e total
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R$ (.L )i Item 02, valor por quilómetro R$
( al de R$o, perfazendo o valor total
do lote de R$ C: composto pelo Item 01 , valor por quilómetro
R$ ( otal de R$ ( ); Item 02,
valor por quilómetro R$o e total de R$
( 03, valor por quilómetro R$oe
toa dé Ê$ ].o, perfazendo o valor total do lote de
R$ ( resentado(s) na proposta de preços pela CONTRATADA,
devidamente aprovado(s) pela CONTRATANTE, totalizando o valor global
estimado de R$ ( ).

02

de

3.2 A cada período de 15 (quinze) dias, conforme serviços executados, a
CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), ao seguinte endereço
eletrõnico: adm.seduc@jaguariuna.sp.gov.br com cópia para
transporte.seduc@jaguariuna.sp.gov.br, a qual será rubricada pela Secretária de
Educação, devendo conter no corpo da mesma o número do contrato, bem como o
número desta Concorrência 001/201 7

3.3 Deverá estar obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
n' de Agência e n' de conta bancária, de qualquer agência do Banco do Brasil
S/A., para efetivação do pagamento.

3.4 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

3.5 0 pagamento será efetuado até o 25 (vigésimo quinto) dia
apresentação da Fatura/Nota Fiscal. emitida pela CONTRATADA

contados da

3.6 Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá
apresentar a Prefeitura de Jaguariúna a comprovação de:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e a
Contribuições Sociais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; e b) regularidade relativa ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3.7 0s preços propostos deverão ser fixos em REAL e não poderão sofrer qualquer
tipo de reajuste ou majoração, salvo os casos previstos em Lei ou no Edital deste
contrato.

3.8 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas na forma do contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na
aprovação definitiva do objeto executado.

3.9 0 pagamento somente será liberado desde
executados na forma prevista neste Edital, bem
normas e especificações técnicas aplicáveis.

que os serviços tenham sido
como estejam atendendo às
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3.10 Em havendo falhas ou irregularidades técnicas na execução de qualquer
serviço, o pagamento devido do serviço irregular à CONTRATADA permanecerá
custado, até o integral cumprimento da obrigação assumida. sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.

3.11 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na
aprovação definitiva do objeto executado.

3.12 Em eventual pedido de realinhamento de preços, o contratado deverá
demonstrar cabalmente o evento que causou desequilíbrio na equação financeira
do contrato e que o seu cumprimento nas bases iniciais representaria prejuízo. Tal
prova far-se-á documentalmente e com base nela, caberá a Administração formar o
seu juízo de convicção, desde que a majoração no custo seja de fato imprevisível
na ocasião da apresentação das propostas.

CLAÚSULA 4 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA
4.1 0 serviço será realizado conforme o especificado nos Anexos do Edital da
Concorrência 001/201 7

4.2 A prestação dos serviços será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei n.'
8.666/93.

4.3 A CONTRATADA deverá realizar a disponibilização inicial dos veículos
apropriados para o transporte de alunos após a assinatura deste contrato.

4.4 Caberá à Secretaria de Educação e servidores desta Pasta. a responsabilidade
de fiscalizar os serviços e expedir Ordem de Serviços.

4.5 0s veículos deverão estar disponíveis para realizarem os serviços, conforme
necessidades da CONTRATANTE

4.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza,
provenientes de ações de prepostos da CONTRATADA, e será de inteira
responsabilidade desta última qualquer dano causado por sua atuação a serviço
deste órgão, bem como por prejuízos causados a terceiros.

4.7 Todas as despesas inerentes à realização dos serviços. tais como:
combustíveis, manutenção. seguros, taxas, impostos, salários, encargos
trabalhistas, sócios e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços
propostos, serão inteiramente de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

4.8 Quaisquer serviços aferidos sem autorização ou incompatível com as rotas pré
estabelecidas não serão consideradas pela CONTRATANTE.
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4.9 É obrigatória a contratação de seguro com cobertura para acidentes pessoais
de passageiros com os valores de indenização mínimos definidos pela ANTT.

4.10 Em caso de substituição do veículo, a CONTRATADA obriga-se a informar e
remeter a Secretaria de Educação, os documentos acima referentes ao novo
veículo a ser utilizado.

4.1 1 A CONTRATADA obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus
motoristas deforma a manter a segurança dos passageiros quanto aos níveis de
velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu
conhecimento ocasião em que tomará as providências necessárias para a
regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.

4.1 2 A CONTRATADA obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a constatação do fato a contar da
comunicação efetuada pela CONTRATANTE, providenciando imediatamente
meios compatíveis para complementação do translado interrompido, através de
veículos extras a fim de garantir a presença dos alunos nas escolas.

4.12.1 A CONTRATADA se obriga a disponibilizar veículos reservas para o
atendimento de eventuais imprevistos, visando evitar a descontinuidade na
prestação dos serviços, comprometendo-se em atender as eventuais demandas
em até 02 (duas) horas após a constatação do impedimento.

4.1 3 Todos os empregados da CONTRATADA deverão trabalhar sempre portando
crachá com identificação da CONTRATADA e os condutores deverão estar
devidamente uniformizados.

4.14 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados
durante a jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no
relacionamento entre colegas, passageiros e com os servidores da Secretaria de
Educação.

4.15 Assistirá a CONTRATANTE o direito de rejeitar qualquer empregado da
CONTRATADA e solicitar a sua substituição. caso o mesmo não apresente
comportamento condizente com suas funções e com as normas estabelecidas,
obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da CONTRATANTE

4.16 A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus
empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os
danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por
inobservância de ordens e normas da CONTRATANTE

4.17 A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer
reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer
decorrentes de sua ação ou omissão.

naturez
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4.18 A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que
permanecerá em período normal de expediente à disposição. para representa-la
junto à CONTRATANTE, o qual terá amplos poderes para responder pelos
serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração
e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto a CONTRATANTE

4.18.1 Em hipótese alguma. qualquer empregado da CONTRATADA que não o
preposto ou representante legal, poderá reivindicar, decidir ou manifestar-se por
atos ou decisões da CONTRATADA e/ou CONTRATANTE

4.19 A CONTRATADA conforme o caso deverá manter em dia o registro de seus
empregados a serviço da CONTRATANTE em livro próprio ou em fichas,
devidamente rubricados e legalizados pelo órgão competente do Ministério do
Trabalho, atualizar as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de
cada empregado e exibir os livros e/ou fichas mencionadas ou documento
equivalente, sempre que solicitado pela CONTRATANTE

4.19.1 A CONTRATANTE obriga-se a manter Garagem no município de
Jaguariúna durante toda a vigência do contrato para armazenamento e
manutenção dos veículos, devendo a instalação ocorrer no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias da assinatura deste contrato.

4.20 0s empregados da CONTRATADA não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE, sendo de sua inteira responsabilidade as
obrigações sociais, previdenciárias e Trabalhistas relativas aos seus empregados
ou contratador, inclusive no que tange ao Seguro de Acidente de Trabalho,
desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação,
locomoção, não cabendo à CONTRATANTE qualquer tipo de responsabilidade
nem encargos de qualquer natureza

4.21 A Secretaria de Educação, juntamente com o Fiscal nomeado, será a
responsável pela gestão deste Contrato.

CLÁUSULA 5 + DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 0 prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da
Ordem de início da prestação dos serviços, podendo ser renovada nos termos do
inciso ll do artigo 57 da Lei n.' 8.666/93.

5.2 Havendo prorrogação o preço será reajustado anualmente na forma do item
2.2.2 do Edital

CLÁUSULA 6 + DA GARANTIA
6.1 A CONTRATADA apresenta neste ato, garantia de 2% do valor deste contrato
nas seguintes modalidades:

6.1.1 Caução em dinheiro ou título da dívida pública devendo este ter
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

sido emitido
liquidação e
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custódia pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos
conforme definido pelo Ministério da Fazendas

6.1 .2 Seguro Garantia

6.1 .3 Fiança Bancária

6.2 A garantia em título de crédito terá sua aceitação condicionada à concordância
da CONTRATANTE, e implicará, necessariamente, a transferência para esta dos
títulos caucionados mediante endosso.

6.3 Se. por qualquer razão, durante a execução contratual for necessária a
prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do contrato, a
CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos
e condições originariamente aprovados pela CONTRATANTE

6.4 A garantia de execução do contrato ou seu saldo, se houver, somente será
devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações
contratuais por ela assumidas

CLÁUSULA 7 + DAS SANÇÕES
7.1 Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas nos ans. 86 e 87 da Lei n.'
8.666/93.

7.2 Nos termos do art. 87 da Lei n.' 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
deste contratos a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às
seguintes sanções:
a) Advertências
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (anos) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na alínea anterior.

7.3 Também serão penalizadas com multa as condutas tipificadas no item 3 do
Anexo 1 -- Termo de Referência -- do edital

7.4 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando
cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de
créditos que tenha em face da CONTRATANTE.

eventu
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7.5 As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à
CONTRATANTE

7.6 Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á
comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na forma da Lei(excluídas as
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da
punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente

7.7 0 prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco)
dias úteis contados da data da intimação do interessado.

7.8 0 valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, mediante guia de
recolhimento oficial, após todos os trâmites legais.

CLÁUSULA 8 + DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO
8.1 A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em
lei ou regulamento, enseja a sua rescisão por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, independentemente de notificação prévia devendo o ato ser
formalmente motivado nos autos do processo e estando assegurado o contraditório
e a ampla defesa

8.2 É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas
no artigo78, incisos l a XVll e respectivos parágrafos da Lei n.' 8.666/93, arcando,
a parte que der causa à rescisão, com as consequências contratuais e as previstas
em Lei ou regulamento.

8.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em rescindir
administrativamente este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei n.'
8.666/93.

8.4 Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, a CONTRATANTE
poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e
seguintes da Lei n.' 8.666/93.

CLÁUSULA 9 b DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
9.1 0 presente contrato reger-se-á pela Lei n.' 8.666/93, bem como por suas
modificações legais, legislação esta que será aplicada para dirimir quaisquer
dúvidas advlndas do presente contrato.

CLÁUSULA 10 - VALOR DO CONTRATO:
10.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor total de estimado R$

.l, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA ll - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
11.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA,
Ciência e Notificação, conforme Anexo X, relativo, se for o

assinarão Termo d
caso, à transmissão
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deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

CLÁUSULA 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade caso os serviços
prestados não estejam em conformidade com as especificações apresentadas.

12.2 0s direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas
deste contrato e do regime de direito público a que está submetida, na forma da
legislação de regência.

12.3 Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante dele
ato que originou a presente licitação (Edital) e a proposta da CONTRATADA.

0

12.4 Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei
n .o8 .666/93 .

12.5 A CONTRATADA se obriga a manter, durante a execução do presente
Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
de abertura da Licitação.

12.6 A CONTRATADA apresenta neste ato os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada em cartório do certificado de propriedade de veículo - CRLV e
prova idónea de posse se for o casos
b) Cópia autenticada do Licenciamento atualizadol
c) Comprovante autenticado de adimplência com o IPVAI
d) Comprovante autenticado de Seguro Obrigatório ou bilhete na Categoria do
vn. l rl l in '

e) Comprovante autenticado de adimplência com o DPVATI
f) Cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil em razão dos passageiros e
terceiros, em valor igual ao fixado pela ANTTI

CLÁUSULA 1 3-SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO
13.1 A subcontratação dos serviços é proibida e a cessão poderá ocorrer com
anuência prévia da CONTRATANTE.

13.2. ACONTRATADA poderá ceder o presente contrato, em todo ou em parte
desde que exista prévia e expressa autorização da CONTRATANTE

13.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, como único competente para
julgar as dúvidas e questões oriundas deste Contrato ou de sua execução,
renunciando a qualquer outro que pudesse gozar de privilégio.
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Jaguariúna, de de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secreta ria de Gabinete
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CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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ANEXO X

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Concorrência n' 001/2017
Contrato n' /201 7
Objeto: Prestação de serviços de transporte intermunicipal de alunos para as
Escolas Técnicas e Faculdades: Lotes:
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contrata da :

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo
acima identificado. e. cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para. nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber

Outros sim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,
a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, de de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Mana Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

CONTRATADA


