GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SUL 1

Rua Pensilvânia, 115 – Brooklin – São Paulo – SP – CEP. 04564-000

CONTRATO
PROCESSO Nº. 0589/0012/2013.
CONTRATO Nº. 001/2014.
PREGÃO Nº. 008/2013.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUL 1, E A AZUL
LOCADORA DE VEÍUCULOS E TRANSPORTES LTDA EPP, OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS
DO
ENSINO
FUNDAMENDAL E ENSINO MÉDIO.

Na presente data, no Município de São Paulo, compareceram de um lado o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - Diretoria de Ensino Região
Sul 1, sita à Rua Pensilvânia, n° 115 – Brooklin - São Paulo – Capital – CEP 04564-000,
neste ato representada pela Senhor SANDOVAL CAVALCANTE, RG 14.236.851-9, Dirigente
Regional de Ensino , no uso de sua competência conferida pelo Decreto Estadual nº
57.141/2011, doravante designada CONTRATANTE, e, de outro lado, a AZUL LOCADORA
DE VEÍUCULOS E TRANSPORTES LTDA - EPP, com sede, Rua Professor Otávio
Guimarães, 180 – Jd. Dos Lagos, CEP 04771-110, São Paulo-SP inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº _10.764.533/000101, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por MARCELO SILVA
BRAGA, e pelos mesmos foi dito na presença de testemunhas ao final consignadas, que em
face da adjudicação efetuada na licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 008/2013 do
tipo menor preço, conforme despacho exarado às fls. 968 e 969 do Processo nº
0589/0012/2013 pelo presente instrumento avençam um Contrato de Prestação de Serviço de
Transporte Escolar, sujeitando-se às normas da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de
1989, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Estadual nº 47.297/2002, Resolução CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se subsidiariamente,
no que couberem, a Resolução CEGP-10, de 19/11/2002 e Resolução SE nº 33, de
01/04/2003 e as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui o objeto do presente Contrato a Prestação de Serviço de Transporte Escolar, para
alunos portadores de necessidades especiais (cadeirante/deficiência física, mental, auditiva e
visual), de acordo com o Folheto Descritivo (Anexo I), Edital de Licitação nº 008/2013,
proposta da Contratada e demais documentos constantes do Processo nº 0589/0012/2013,
para a realização de 16 (dezesseis) viagens por dia (ida e volta), com motorista e monitor
para cada veículo, para um período de até 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário
escolar de cada Unidade Escolar, durante 12 (doze) meses, exceto o período de recesso e
férias escolares, a contar da assinatura do contrato, de acordo com as especificações do
Projeto Básico).
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a
qualidade requeridas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar – fretamento
contínuo sob o regime de empreitada por preço unitário.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Constitui condição para a realização da contratação, a inexistência de registros em nome da
Contratada no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais no Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, aprovado pela Lei nº 12.799 de
11/01/08, e regulamentado pelo Decreto nº 53.455 de 19/09/08, o qual deverá ser consultado
por ocasião da contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
O objeto deste contrato deverá ser executado em conformidade com a Cláusula Primeira,
correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto, em conformidade com o
estabelecido no Anexo I do Edital da licitação indicada no preâmbulo deste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO
A execução dos serviços deverá ter inicio em até 05 (dias) a contar da data de assinatura
deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo valor unitário
da viagem (ida/volta) de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) constante de sua proposta,
montando um total estimado de R$ 470.400,00 (quatrocentos e setenta mil e quatrocentos
reais), para o período contratado, no qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos,
bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de
qualquer natureza.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O contrato será reajustado anualmente, em conformidade com a legislação vigente e, em
especial com o estabelecido no artigo 2º do Decreto nº 48.326, de 12/12/03 e as disposições
da Resolução CC-79 de 12/12/03 mediante a aplicação da seguinte fórmula paramétrica:
R = Po. [ (

IPC
IPCo

)-1]

Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês
de aplicação do último reajuste;
IPC / IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preços ao Consumidor, ocorrida entre o mês
de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do
reajuste;
PARÁGRAFO SEGUNDO
A periodicidade anual de que trata o parágrafo primeiro será contada a partir de MAIO/2013,
data base de reajuste salarial da categoria profissional predominante na prestação de
serviços de transporte e que será considerada a data de referência de preços.
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos para os dias letivos do período,
de acordo com o calendário escolar, estimados em até 200 (duzentos) dias letivos, e será
interrompido somente durante o recesso escolar. Iniciando em 27/01/2014 e término em
26/01/2015.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de
acordo com os dias letivos do calendário escolar, a critério da CONTRATANTE, até o limite
de 60 (sessenta) meses nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que
o faça mediante documento escrito, recepcionado pela CONTRATANTE em até 90 (noventa)
dias antes do vencimento do Contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de
vigência.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual nos exercícios subsequentes
ao da assinatura do pacto, estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na existência
de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender
às respectivas despesas.
PARÁGRAFO QUARTO
Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a
CONTRATADA, não terá direito a qualquer espécie de indenização.
PARÁGRAFO QUINTO
A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do contratante, não gerará para a
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
PARÁGRAFO SEXTO
Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo Aditivo a este
Contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 470.400,00 (quatrocentos e setenta mil e
quatrocentos reais), sendo R$ 470.400,00 (quatrocentos e setenta mil e quatrocentos reais),
referente ao presente exercício( 2014), que onerará o Programa de Trabalho nº
12.680.0815.5740.000, Natureza da Despesa 339033(47) Fonte de Recursos 005003002.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
1. Após a adjudicação do objeto do certame, a CONTRATADA prestou garantia sob a modalidade
FIANÇA BACÁRIA, no valor R$ 23.520,00 (vinte três mil quinhentos e vinte reais) correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei
Federal nº. 8.666/1993.

1.1. Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da
respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a responsabilidade da
Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas
à tomadora dos seguros.
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1.2. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas
as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme
dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal nº8.666/1993.
1.3. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação,
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita
às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa, observado o disposto na Resolução
SE-33/2003.
2. A garantia da execução do Contrato e seus reforços poderão ser realizados, a critério da
adjudicatária, em uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública do Estado de São Paulo;
b) seguro-garantia, acompanhado da respectiva apólice, devidamente quitada;
c) fiança bancária.
3. Para a realização da garantia na modalidade caução em dinheiro, mencionado no item 2, a
licitante deverá recolher o valor correspondente junto ao Banco do Brasil, informando a razão
social e o CNPJ da empresa, bem como o número do processo licitatório e ao objeto que se
destina.
4. Para a realização da garantia na modalidade caução em títulos da dívida pública,
mencionada na alínea “a” do item 2 acima, não serão aceitos títulos cujo resgate dependa de
implemento de prazo ou de condição.
5. A garantia e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas e por
todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA à Diretoria de
Ensino – Região Sul 1; se este total for insuficiente, será a CONTRATADA notificada
mediante correspondência simples, para, em 24 (vinte e quatro) horas, completar o valor das
multas, sob pena de rescisão do Contrato.
6. O que restar da garantia da execução do Contrato e seus reforços serão liberados ou
restituídos, após a liquidação das multas aplicadas, junto com a assinatura do Termo de
Encerramento do Contrato, conforme Cláusula Sexta, do Anexo VIII deste Edital.
7. A garantia na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá deixar explícita a
cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato à Diretoria de Ensino
– Região Sul 1, das penalidades moratórias e/ou punitivas aplicadas à CONTRATADA. Os
pagamentos decorrentes não caracterizarão reposição de despesas e serão devidos pelo
Segurador ou pelo Fiador sempre que resultar infrutífera a intimação administrativa ou
extrajudicial feita à CONTRATADA inadimplente, sem necessidade de qualquer outra
interpelação.
CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações constantes no Folheto Descritivo, daquelas
estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas em Lei, em
especial as definidas nos diplomas Federal e Estadual sobre licitações, cabe:
1. Apresentar no ato da contratação Apólice de Seguro que abranja acidentes pessoais
daqueles que se encontrem no veículo de transporte (motorista, alunos e monitor) e danos
materiais e pessoais de terceiros;
2 . Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente, observando as prescrições contidas no Decreto Estadual nº 19.835, de 29.10.82; e
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Lei Federal nº 9.503, de 23.09.97, com as atualizações introduzidas pelas Leis Federais nº
9.602 de 21.01.98, nº 9.792 de 14.04.99 e nº 10.517 de 11.07.02, e suas regulamentações,
ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los.
3 . Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos
serviços, nos locais e horários fixados pelo Contratante, informando, em tempo hábil,
qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o
estabelecido.
4 . Providenciar a identificação do contratante, a ser colocada em local visível nos veículos
conforme logotipo a ser fornecido pela mesma.
5 . Arcar com as despesas relativas a combustível, troca de óleo, lubrificantes, e demais
suprimentos; e lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o
contrato.
6 . Abastecer os veículos automotores somente em postos que não estejam relacionados em
publicação no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos termos da Lei Estadual nº 11.929,
de 12 de abril de 2005 e Lei estadual nº 12.675, de 13 de julho de 2007 regulamentada pelo
Decreto Estadual nº 53.062, de 05 de Junho de 2008.
7. Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de funilaria,
pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas.
7.1. Manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas características
originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir
com o atendimento dos programas de qualidade do ar, observados os limites máximos de
emissão de gases, conforme legislação vigente. A constatação de inadimplemento dessas
exigências ensejará a substituição imediata desse veículo, sob pena de sanções ou rescisão
contratual, sem prejuízo das penalidades constantes da legislação que rege a matéria,
normas brasileiras aplicáveis e manuais de proprietários e serviços de veículo.
7.2. Implementar soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de emissão de
gases poluentes na atmosfera.
7.3. Manter os veículos automotores de modo a coibir a deterioração e a adulteração do
sistema de escapamento que possam resultar em níveis de emissão sonora superiores aos
dos padrões aceitáveis nos termos da legislação regente, normas brasileiras aplicáveis e
recomendação dos manuais de proprietários e serviços do veículo.
7.4. Os veículos deverão, obrigatoriamente, estar equipados com catalisador ou outro
equipamento que o substitua para controle de emissão de gases poluentes na atmosfera.
7.5. Os veículos nos quais transportarão aluno cadeirante deverão ser adaptados com
elevadores para acesso de cadeiras de rodas.
8. Disponibilizar veículos devidamente abastecidos e equipados com tacógrafos.
9. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem
como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário.
10. Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de
segurança e em medicina do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato,
responsabilizando-se integralmente por eventuais ocorrências inerentes à matéria.
11. Comunicar ao preposto do Contratante, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras
e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de tráfego, que impliquem na
alteração de itinerários e horários.
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12. Substituir de imediato e de forma automática os veículos que atingirem as idades
máximas de 05 (cinco) anos, conforme recomendação do CADTERC além das fixadas nestas
Especificações Técnicas, contadas a partir da data dos correspondentes primeiros
licenciamentos.
13. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de
acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas condições de
segurança, limpeza e higiene.
14. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de
abalroamento, reparos mecânicos, má conservação,falta de condições de segurança, higiene
ou limpeza. O Contratante poderá inspecionar regularmente os veículos e, se constatar
alguma irregularidade, notificará a Contratada.
15. Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pelo Contratante, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, a partir do recebimento da notificação.
16. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os serviços,
encaminhando ao Contratante os motoristas com funções legalmente registradas em suas
carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 (um) ano na função.
17. Manter em serviço somente profissionais capacitados, portando crachá de identificação
individual, do qual deverá constar o nome da Contratada, nº de registro, função e fotografia do
empregado portador.
18. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, mediante
apresentação de habilitação expedida pelso órgãos competentes, segundo as normas e leis
de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN, inclusive Portaria DETRAN nº 1153
de 2002.
19. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e
comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no relacionamento
com o pessoal do Contratante, observando o controle do regimento de trabalho e descanso
dos motoristas, acompanhando e comprovando sua saúde física e mental.
20. Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou
sob efeito de substância tóxica.
21. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato.
22. Providenciar treinamentos e reciclagens necessários para garantir a execução dos
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados.
23. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual ausência, não sendo
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).
24. Comunicar ao Contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de
motoristas dos itinerários ou dos serviços.
25. Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados.
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26. Fornecer uniformes e complementos adequados para o desenvolvimento das atividades,
submetendo-os previamente à aprovação do Contratante, sem ônus para seus empregados.
27. Fornecer vale-refeição / vale-alimentação aos seus empregados.
28. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de
natureza grave não deverá ser mantido em serviço.
29. Atender, de imediato, as solicitações do Contratante quanto às substituições de
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos
serviços.
30. Comunicar ao Contratante toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de
qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços ao Contratante. No caso de
substituição ou inclusão, a Contratada anexará os respectivos currículos, ficando a cargo do
Contratante aceitá-los ou não.
31. Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros do casco, contra terceiros e
danos pessoais.
32. Manter cobertos por apólices os seguros legalmente obrigatórios.
33. Apresentar ao Contratante, quando exigido comprovante de pagamentos de salários,
apólices de seguro contra acidente de trabalho e apólices de seguro do casco, contra
terceiros e danos pessoais, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias,
relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço do Contratante, por
força deste contrato.
34. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou
bens de terceiros, bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua
responsabilidade.
35. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes da execução do contrato, podendo a Contratante reter pagamentos
devidos à Contratada, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência.
36. Responsabilizar-se pelos danos causados aos estudantes nos termos do disposto nos
artigos 734 e 735 do Código Civil Brasileiro, podendo a Contratante reter pagamentos devidos
à Contratada, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência.
37. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito, ambientais, tarifas rodoviárias e
hidroviárias, quando for o caso, durante a execução do contrato.
38. Disponibilizar veículos e empregados em quantidades necessárias para garantir a
prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas as disposições da legislação
trabalhista vigente.
39. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade coma as obrigações
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da
licitação.
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40. Não transportar passageiros em pé, salvo para prestação de socorro em caso de acidente
ou avaria.
41. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante, por meio de
líder ou diretamente, quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o
bom andamento ou o resultado final dos serviços.
42. Observar as legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em
especial as regulamentações do IBAMA, CONAMA e Secretaria do Meio Ambiente/SP,
destacando-se a Lei Federal nº 8.723/93, Resolução CONAMA nº 16/93, Portaria IBAMA nº
85/96, Lei Estadual nº 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e alterações.
43. Manter programa interno de autofiscalização da correta manutenção da frota, quanto a
emissão de fumaça preta, especialmente para os veículos movidos a óleo Diesel que
integrem a frota utilizada na presente prestação dos serviços, sob pena de rescisão
contratual.
44. Utilizar veículos movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental, visando a
redução efetiva de emissões poluidoras à atmosfera.
45. Manter os veículos envolvidos indiretamente na execução dos serviços, como no apoio e
supervisão dos serviços, movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental,
visando a redução efetiva de emissões poluidoras à atmosfera preferencialmente movidos a
etanol ou gás natural veicular (GNV).
46. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos especialmente
quanto à aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos dos processos de
manutenção e limpeza dos veículos.
47. Observar as disposições contidas na Resolução CONAMA nº 416 de 30.07.2009 quanto à
destinação final ambientalmente adequada de pneus.
48. Observar as disposições contidas na Lei Estadual nº 14.186, de 15.07.2010 quanto à
destinação final das embalagens de óleos lubrificantes.
49. A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, deve proceder as
anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços,
assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais
ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários
propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a Contratada.
50. Dar início à execução dos serviços em até 05 (cinco) dias a contar da data de assinatura
do Contrato, de acordo com o Calendário Escolar das Unidades Escolares.
51. Realizar o percurso obrigatoriamente com todos os passageiros sentados.
52. Cuidar para que os alunos subam e desçam do veículo nos locais indicados no Contrato.
53. Designar, por escrito, preposto(s) que tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis
ocorrências durante a execução deste Contrato.
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54. Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada
inconveniente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da solicitação formulada pela
CONTRATANTE.
55. Manter seu pessoal identificado por meio de crachás, com fotografia recente.
56. Dar ciência imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que se
verificar na execução dos serviços.
57. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações
sobre seus serviços.
58. Prestar os serviços de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, com a
observância das recomendações aceitas pela boa técnica e pela legislação.
59. Orientar o monitor e o condutor de cada veículo para que os mesmos, sendo capacitados,
possam trabalhar eficazmente com os alunos durante a execução dos serviços, objeto da
presente licitação.
60. O monitor deverá auxiliar os alunos com deficiência física a embarcar e desembarcar do
veículo, bem como recebê-los e conduzi-los ao recinto da escola e em sua residência.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Para a execução dos serviços, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:
a) Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual,
na Diretoria de Ensino;
b) Expedir Autorização de Serviços, com indicação dos locais em que os serviços serão
executados;
c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato;
d) Exercer a fiscalização dos serviços, nas Unidades Escolares;
e) Promover o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da CONTRATADA
e cumprir suas obrigações estabelecidas neste Contrato;
f) Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços
contratados;
g) Comunicar à CONTRATADA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a
suspensão de aulas e/ou períodos;
h) Comunicar imediatamente e por escrito à CONTRATADA qualquer necessidade de
alteração dos percursos estabelecidos;
i) Verificar o cumprimento adequado das condições contratadas e apurar qualquer
irregularidade ou denúncia referente à prestação dos serviços.
CLÁUSULA NONA – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
1. Após o término de cada período mensal, a Contratada elaborará relatório contendo os
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.
2. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:
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2.1. No primeiro dia útil subseqüente ao mês em que foram prestados os serviços, a
Contratada entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos
de serviços realizados e os respectivos valores apurados.
2.2. O Contratante solicitará à Contratada, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores,
a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.
2.3. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados da
seguinte forma:
a) O valor dos pagamentos de cada item será obtido mediante a soma do preço fixo
contratual e aplicação do respectivo preço unitário variável contratado às correspondentes
quantidades de quilômetros efetivamente rodados, descontadas as importâncias relativas a
serviços não executados por motivos imputáveis à Contratada.
b) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de sanções à
Contratada, por conta da não execução dos serviços.
2.4. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o Contratante atestará a
medição mensal, comunicando a Contratada, no prazo de 03 (três) dias contados do
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente
fatura, a ser apresentada no primeiro dia subseqüente à comunicação dos valores aprovados.
2.5. As faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra o Contratante, e apresentadas
no Núcleo de Compras e Serviços desta Diretoria de Ensino Região Sul 1, sita a Rua
Pensilvânia, nº 115 – Brooklin – São Paulo-SP.
CLÁUSULA DÉCIMA - FATURAMENTO E PAGAMENTO
1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições,
mediante a apresentação dos originais da fatura, bem como dos comprovantes de
recolhimento do FGTS, correspondentes ao período de execução dos serviços e à Mão de
Obra alocada para esse fim.
2. Por ocasião da apresentação ao Contratante (Órgão da Administração) da nota fiscal,
fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a Contratada deverá fazer provado
recolhimento mensal do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
2.1. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder
ao período de execução e por tomador de serviço (contratante), são:
2.1a - Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
2.1b- Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;
2.1c - Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;
2.1d - Relação de Tomadores / Obras – RET.
2.2. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento
de cobrança equivalente não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS
poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês
imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a documentação devida, quando
do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
2.3. A não apresentação dessas comprovações assegura ao Contratante (Órgão da
Administração) o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
3. Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei nº 9.711, de
20.11.98, e Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009 com suas alterações, o
Contratante (Órgão da Administração) reterá 11% (onze por cento) sobre o mínimo de 30%
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(trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente, proibida a exclusão de quaisquer importâncias sobre a base de cálculo;
obrigando-se a recolher em nome da Contratada, a importância retida até o dia vinte do mês
subsequente ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou o dia útil
imediatamente anterior, se não houver expediente bancário nesse dia.
3.1. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente
a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”.
a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos de
fornecimento incorridos pela Contratada a título de vale-transporte e de vale refeição, nos
termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de
cobrança.
b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a
Contratada a efetuar sua compensação junto ao INSS, ficando a critério do Contratante
(Órgão da Administração) proceder a retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do
documento de cobrança ou devolvê-lo à Contratada.
3.2. O Contratante (Órgão da Administração) emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social
específica para cada Contratada (por estabelecimento). Na hipótese de emissão no mesmo
mês, de mais de um documento de cobrança pela Contratada, o Contratante (Órgão da
Administração) se reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Única Guia, por estabelecimento.
3.3. Quando da apresentação do documento de cobrança, a Contratada deverá elaborar e
entregar ao Contratante (Órgão da Administração) cópia da:
a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando o
número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente todos os
segurados colocados à disposição desta e informando:
a1)Nome dos segurados;
a2)Cargo ou função;
a3)Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das
contribuições previdenciárias;
a4)Descontos legais;
a5)Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;
a6)Totalização por rubrica e geral;
a7)Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e
b) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por
Contratante, com as seguintes informações:
b1)Nome e CNPJ do Contratante;
b2)Data de emissão do documento de cobrança;
b3)Número do documento de cobrança;
b4)Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.
c) Os documentos solicitados em (a) e (b) anteriores deverão ser entregues ao Contratante
(Órgão da Administração) na mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobrança equivalente.
4. Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome
da Contratada no Banco do Brasil, conta nº 6969-8. Agência nº 41814-5, sendo que a data
de exigibilidade do referido pagamento será estabelecida, observadas as seguintes
condições:
a) Em 30 (trinta) dias, contados da respectiva medição, desde que a correspondente fatura,
acompanhada dos documentos, referidos no item 2 desta Cláusula, seja protocolada na
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Seção competente no prazo de até 03 (três) dias úteis contados do recebimento da
comunicação de que trata o inciso IV da cláusula anterior;
b) A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação
com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a
que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos
termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 0,5%
(meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore , em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN será devido ao município em que o
serviço de transporte for executado, conforme artigo 3º, inciso XIX da Lei Complementar
116/2003, e deverá ser recolhido nos termos da legislação municipal em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Para efeito de pagamento, mostra-se necessária a apresentação dos relatórios de avaliação
da qualidade dos serviços firmados pelo servidor responsável das Unidades Escolares no
período a que o pagamento se referir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo
cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das
atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando avaliação periódica.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exime nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas
contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos veículos
programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de Normas
preestabelecidas no edital/contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Ao Contratante é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos veículos, que não
se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as
especificações técnicas. As eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no
padrão equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer ônus adicional ao Contratante.
PARÁGRAFO QUARTO
Se utilizar do procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços, de pleno conhecimento
das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis
de qualidade e correção de rumos.
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PARÁGRAFO QUINTO
A fiscalização do Contratante não permitirá que o motorista execute tarefas em desacordo
com o objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
É defeso à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, bem
como sua cessão ou transferência total ou parcial, observadas as legislações que assegurem
os direitos das micros e pequenas empresas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS
CONTRATADO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de
São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o
artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002.
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas na Resolução SE-33/2003, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá
ser registrada no CAUFESP e no sítio www.sancoes.sp.gov.br.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas os valores correspondentes
às multas que eventualmente forem aplicadas.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS
DO CONTRATANTE
O Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos
nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº
8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no Artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 77 da Lei Estadual
nº 6.544/89.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO SUL 1

Rua Pensilvânia, 115 – Brooklin – São Paulo – SP – CEP. 04564-000

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado ainda, que:
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a) O Edital e seus anexos;
b) A Proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) A Resolução SE 33/03;
d) A Resolução CEGP 10/02.
2. Aplica-se às omissões deste contrato às disposições da Lei Estadual nº 6.544/89, da Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520, de 16/07/02, Decreto Estadual nº 47.297, de
06/11/02 e Resolução CGP – 10 de 19/11/02 e as normas regulamentares.
3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do Contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital, Estado de São Paulo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo
identificadas.

São Paulo,24 de janeiro de 2014.

__________________________
SANDOVAL CAVALCANTE
RG Nº 14.236.851-9
Dirigente Regional de Ensino
DE SUL 1

_________________________
MARCELO SILVA BRAGA
RG Nº.27.667.080-2
Sócio Administrador (Rep.Legal)
AZUL LOCADORA VEICS.TRANSP LTDA-EPP

TESTEMUNHAS:

__________________________
Nome:
RG
Cargo:

________________________

