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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"90/2017
PREGÃO PRESENCIAL N" 0016/2017

PROCESSO N° 0027/2017

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001/50
Aos y^jA d'as c1° m£s dc TU/rnH^ do ano de 2017, na cidade de Américo Brasiliense,
Estado de São Paulo, sito na Av. Eugênio Voltarei , n° 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense,
representado pelo Prefeito Dirceu Brás Puno, e a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, CNPJ:
51.663.680/0003-26 por seu representante legal . Mauro Artur l lers/kowie/. portador do RG: 3.617.445-2
e CPF: 563.855.448-34 acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n" 016/2009 e 001/201 l e
do edital de Pregão presencial n° 0016/2017, bem como das Leis n° 8.666/93 e 10.520/02, ao Registro de
Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários, observadas as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA P R I M E I R A - DO OB.IETO

1 . 1 . Consti tui objeto da presente Ata de Registro de Preços: REGISTRO DE PREÇOS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES, VISANDO SAÍDAS
PEDAGÓGICAS NO PERÍODO DE 12 MESES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E OBRIGAÇÕES

2.1 - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses.

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Detentora da
Ata:

I - Realizar com seus próprios meios, o objeto deste edital, de acordo com as necessidades da Diretoria
Municipal de Educação.
II - Atender com prontidão as reclamações por parte da Diretoria Municipal de Educação.
III - Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.
IV - Manter o veículo em perfeitas condições de uso, sempre revisado, com manutenção adequada e
devidamente limpo.
V - Manter o veículo com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação pertinente de
acordo com o Art. 136 do Código de Transito Brasileiro, da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 e o
manual DETRAN - Departamento Estadual de Transito de São Paulo.
VI - Responder pela segurança total do transporte, sendo de sua responsabilidade qualquer dano ocorrido
com os passageiros e condutores durante o percurso.
VII - Cumprir os horários e trajetos fixados pela Diretoria Municipal de Educação, sendo que este
somente poderá ser alterado mediante autorização escrita da mesma;
VIII - Tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização da contratante;
IX - Manter sempre atualizado o seguro obrigatório e o seguro contra acidentes pessoais mencionado na
alínea "g" do item 1.4 do edital e os seguintes documentos:
a) Carteira de Habilitação do Condutor- Categoria D;
b) Comprovante de aprovação em curso especializado (art. 138, V do CTB);
c) Comprovante de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente de
infração média durante os doze últimos meses;
d) Comprovante de inspeção semestral (conforme Art. 136 do CTB);
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e) Certificado de Propriedade do Veículo (CRV);
f) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), sendo que qualquer alteração ou emissão
de novo documento, deverá ser encaminhado cópia ao setor responsável pelo controle da Prefeitura.
X - Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos veículos destinados
aos serviços contratados.
XI - O condutor deverá realizar os serviços com hombridade, profissionalismo e com trajes adequados.
XII - Comunicar a contratante quando houver troca de motorista e apresentar os documentos constantes
na alínea IX deste item do mesmo.
XIII - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no valor
total atualizado do instrumento contratual no limite de até 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - As saídas pedagógicas dos alunos dar-se-ão de acordo com a ordem de execução de serviços que
será emitida pela Diretoria Municipal de Educação, com a devida antecedência necessária previamente
acordada entre as partes.

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor do quilómetro rodado, ora registrado é de R$ 5,50 (Cinco reais e cinquenta centavos), fixo e
irreajustável, conforme tabela ilustrativa abaixo:

ITEM

1

UN.

KM

QUANT.

48.000

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR -
SAÍDAS PEDAGÓGICAS COM ALUNOS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA
DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

VI. Unitário

R$ 5,50

Preço Total

R$264.000,00

4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da
licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ónus que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta, inclusive despesas com combustível, manutenção
do veículo, consertos, peças de reposição e outros.

4.3 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense-SP, em até 30 (trinta) dias
após a data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura.
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4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho;

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Faíura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela detentora da Ata de que se encontra em dia
com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões
Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais sendo fixos e irreajustáveis.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio económico
financeiro do Instrumento contratual, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.2.1 - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA,
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O prazo fica fixado em 32 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata.

CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES

8.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do
objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.
8.666/93:
I- advertência;
II- multa de 10% (dez por cento) do valor da Ordem de Fornecimento,
III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por
prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de Registro, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no instrumento contratual e das demais cominações legais.
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8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se
o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e
comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que
for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente
em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco)
dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a
mais ampla e completa fiscalização do ajuste.

9.2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco.

9.3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato,
correrão por conta da CONTRATADA.

9.4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem às
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição.

9.5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada
e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior
comunicação à CONTRATADA.

9.6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Cláudia Aparecida Flores Rodrigues, RG n°
19.403.080-5, CPF n° 134.258.678-65, Chefe do Setor de Educação Básica, crachá n° 1202, para
fiscalização do contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que
poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais talhas ou
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto
de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

9.7. Caberá ao gestor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento efetivo
do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no
inc. Ill, art. 58 e art. 67 da Lei n.° 8666/93.

Avenida Eugênio Voltarei, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (1o) 3393-9600



/í
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. FTta-eteíto o Foro da Comarca de Américo Brasiliense Estado de São Paulo, para dirimir questões
oriundas deste pregão presencial, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

10.2. E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as
quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Munic íp io

Dirceu Brás Pano

Prefeito Municipal

Adji

Mauro Artur Herszkowicz

VIAÇÃO PARATTtTDÃ"

Testemunhas

*
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2017

PROCESSO N°0027/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CONTRATADA: VIAÇÃO PARATY LTDA.

ATAN°: 3^/2017.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE

ESCOLARES, VISANDO SAÍDAS PEDAGÓGICAS NO PERÍODO DE 12 MESES

ADVOGADO (S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima ident i f icado, c.
cientes do seu encaminhamento ao T R I B U N A L DF, CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução c
julgamento, damo-nos por C1LNTES 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.

Outrossim, estamos 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 Sào Paulo, de conformidade com o art. 90 da
Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Américo Brasiliense, CÈde 'rov/~~njte de 2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
Nome e cargo: Dirceu Brás Pano - PreFeito Municipal
E-mail institucional: uab.prcfcito@aincricobrasiliense.sp.aov.br
E-mail pessoal: dirceupanofcjhotmail.com

CONTRATADA: VIAÇÃO PARATY LTDA.
Nome e cargo: Mauro Artur Herszkowicz. - Direlyi^\l institucional: dirctoriaCaivparatv.com.br ' j ,

E-mail pessoal: djrfooria@vparaty.com.br

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.
*Wbf%S3t**W.s. O&S&
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