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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.900/20 

PROCESSO Nº 44.506/19 Ap. 30.583/14 (capa) 

Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no inc. IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAURU E A EMPRESA OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE 

COLETIVO LTDA. 

 

 

Aos seis dias do mês de agostodo ano de dois mil e vinte, presente de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa 

jurídica de direito público, com sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Sr. CLODOALDO ARMANDO 

GAZZETTA, Prefeito Municipal, e a empresa OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA, estabelecida na 

cidade de Bauru/SP, na Avenida Carlos Bley Filho, nº 3-100, Jardim Guadalajara, CEP: 17.030-111, telefone (14) 2106-5454 / 2106-

5462, e-mail: brambilla@brambilla.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 05.771.750/0001-80, daqui a diante denominada 

“CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. HELSIO BISCARO, portador do RG nº 6.589.378-5 e CPF nº 646.179.988-53. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, com fulcro no inc. IV, do art. 24, da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1.993 em razão das justificativas que fazem parte integrante do Processo Administrativo n° 30.583/14. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO PRAZO 

 

1.1. Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA 

REDE PÚBLICA, operando em linhas que circularão entre bairros diversos, na zona urbana e na zona rural, contando com 01 (um) 

monitor em cada veículo, e 02 (dois) monitores que conduzem alunos para as Escolas de Ensino Especial, em todos os dias letivos de 

acordo com o Calendário Oficial Escolar, estabelecida por quantidade de quilômetros rodados por dia letivo e conforme termos de sua 

proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 44.506/19 Ap. 30.583/14 (capa). 

 

1.2. A execução dos serviços deverá ter início a partir da assinatura do contrato. 

 

1.3. O contrato terá vigência pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua assinatura, ou até o final da licitação, 

o que ocorrer primeiro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

2.1. O serviço de transporte escolar objeto do presente contrato, deverá ser realizado com base no calendário escolar, 

durante o ano letivo, conforme necessidade da Secretaria Municipal da Educação e Diretoria Regional de Ensino do Estado. 

 

2.2. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre os empregados da CONTRATADA, ou de terceiros, com o 

CONTRATANTE. 

 

2.3. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos causados por ela 

ao CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros, que não sejam cobertos por seguro. 

 

2.4. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos e quaisquer tributos em razão dos serviços objeto deste 

contrato, qualquer que seja a modalidade de sua incidência, inclusive o imposto de renda. 

 

2.5. A CONTRATADA poderá sugerir ao CONTRATANTE modificações no itinerário da linha ou na frota, realizando 

os ajustes operacionais necessários, respeitando a oferta de viagens em quantidade suficiente para o atendimento da demanda, e desde 

que não implique em aumento da quilometragem fixada pelo CONTRATANTE, sendo que neste caso: 

 

a) A CONTRATADA deverá apresentar os estudos relativos à especificação do serviço ao 

CONTRATANTE para análise; 

 

b) Durante a análise referida no item “a”, vigorará a especificação do serviço inicialmente definida pelo 

CONTRATANTE; 

 

c)  As alterações serão realizadas após autorização expressa do CONTRATANTE, mediante expedição da 

Ordem de Serviço e deverão ser consideradas nas medições e nos cálculos para fins de pagamento. 

 

2.6. Em caso do CONTRAN estabelecer outros requisitos que não os já previstos, o CONTRATANTE notificará a 

CONTRATADA para adequar-se à legislação, sob pena de rescisão contratual. 
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2.7. Nos termos do Art. 64 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução do CONTRAN nº 15/98, crianças menores 

de 10 (dez) anos não poderão ser transportadas em banco dianteiro. 

 

2.8. A CONTRATADA deverá submeter-se às exigências, descontos ou retenções determinadas pelo INSS. 

 

2.9. Todos os veículos deverão possuir cintos de segurança individual e em igual número de ocupantes. 

 

2.10. Os condutores dos veículos deverão ter Carteira de Habilitação na categoria “D” e não poderão ter cometido 

nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses (CTB, art. 138, IV e 145). 

 

2.11. Os veículos da CONTRATADA não poderão transitar em outros trajetos conduzindo alunos, salvo com autorização 

escrita do CONTRATANTE, mediante expedição da Ordem de Serviço pela Secretaria da Educação ou outro ente por ela determinado. 

 

2.12. Os veículos deverão ter idade média não superior a 10 (dez) anos, a contar do ano de sua respectiva fabricação, 

sendo que nas eventuais prorrogações, a frota deverá ter redução de 01 (um) ano em sua idade média, a cada prorrogação. 

 

2.13. A quilometragem mensal inicial será computada de acordo com a quantidade constante no Anexo II do Edital nº 

55/15, sendo que eventuais alterações decorrentes da necessidade do CONTRATANTE, como inclusão/exclusão de novos alunos na rede 

de ensino e alteração da rota para fins de otimização, serão devidamente documentadas mediante a expedição de Ordem de Serviço, as 

quais poderão implicar em alteração na quantidade prevista no Anexo II do Edital nº 55/15.  

 

2.14. Em cada rota constante no Anexo II do Edital, a contratada terá a obrigatoriedade de colocar o(s) veículo(s) 

correspondente(s) para fazer o percurso, objetivando atender a quantidade de alunos a serem transportados. 

 

2.15. Os veículos utilizados no transporte deverão ser submetidos à inspeção semestral, realizada junto a Circunscrição 

Regional de Trânsito – CIRETRAN, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança (art. 136, inc II, do CTB-Código de 

Trânsito Brasileiro), visando o atendimento dos padrões de emissão veicular. 

 

2.16. Não será permitida Subcontratação, sob pena de Rescisão de contrato, a não ser em casos excepcionais de 

impossibilidade de transporte com os veículos ofertados e desde que previamente autorizado pelo CONTRATANTE. 

 

2.17. O CONTRATANTE poderá efetuar a alteração do trajeto e número de alunos a serem transportados, bem como 

exclusão, fusão ou inclusão de nova(s) rota(s), em decorrência, por exemplo, da necessidade de inclusão ou exclusão de alunos, alteração 

de escola ou endereços dos mesmos,  problemas de trânsito, entre outros, sendo que nestes casos, obrigatoriamente tal (is) alteração(ões) 

será(ão) comunicada(s) por escrito, mediante expedição de Ordem de Serviço devidamente assinada e datada, pela Secretaria de 

Educação ou qualquer outro órgão designado, sendo que na mesma constará todas as informações necessárias, inclusive quanto ao 

acréscimo ou diminuição da quilometragem da rota. 

 

2.17.1 Em decorrência das possíveis alterações acima especificadas e no item 2.13, poderá haver uma oscilação 

de, no máximo, 10% (dez por cento) para mais ou para menos da quilometragem útil total inicialmente estipulada 

no Anexo II do Edital nº 55/15, bem como oscilação máxima de 5% (cinco por cento) do número de veículos em 

operação, os quais serão, em caso de acréscimo, deduzidos da frota reserva, fixada em 10% (dez por cento); 

 

2.17.2 No caso previsto no subitem acima, não será necessária a elaboração de termo aditivo, mas de mera 

expedição de Ordem de Serviço, sendo que acima deste valor a mesma se dará mediante formalização de termo 

aditivo nos limites legais; 

 

2.17.3. O preço do quilômetro, eventualmente acrescido ou reduzido, será igual ao valor constante na proposta 

comercial e contratado. 

 

2.18. O percurso deverá ser realizado de forma que os alunos estejam na escola de destino, no mínimo, 10 (dez) minutos 

antes do horário definido para o início das aulas, em cada turno diário. 

 

2.19. Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos, sendo que deverá ser mantido um período 

de espera para os alunos, no final de cada turno de aulas, de pelo menos 10 (dez) minutos. 

 

2.20. O percurso deverá ser realizado obrigatoriamente com todos os passageiros sentados. 

 

2.21. Em cada veículo deverá haver um monitor, sendo que nos veículos que realizarem as rotas com transporte de alunos 

portadores de necessidades especiais deverão haver 02 (dois) monitores, os quais, tem por função principal, zelar para que os alunos 

permaneçam sentados,  usem corretamente o cinto de segurança, subam e desçam do veículo nos locais indicados pelo 

CONTRATANTE. 
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2.22. Os alunos serão identificados com crachá, indicando o nome completo, endereço de residência e a escola a que 

pertencem. 

 

2.23. O motorista e o monitor também serão identificados com crachá, com foto recente, indicando o nome a empresa e 

seus dados pessoais. 

 

2.24. As portas dos veículos deverão permanecer fechadas durante o percurso. 

 

2.25. A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do condutor. 

 

2.26. Os veículos deverão ostentar na traseira e nas laterais na sua carroceria, em toda a extensão, uma faixa horizontal 

amarela, de 40 (quarenta) centímetros de largura, à meia altura, na qual se inscreverá o dístico “ESCOLAR”, em preto, sendo uma vez 

em cada lateral e uma vez na traseira. 

 

2.27. Não poderão ser transportados os alunos que não apresentarem o crachá de identificação e não constar em lista de 

cadastrados. 

 

2.28. É vedada a exploração de qualquer tipo de publicidade, seja ela comercial ou não, nos veículos de transportes 

escolares, salvo a que veicular mensagens dos estabelecimentos escolares e da Secretaria Municipal da Educação. 

 

2.29. A fiscalização e o controle do cumprimento do contrato serão realizados pelo CONTRATANTE ou por ele 

indicado, sendo como objetivos principais: a segurança e a confiabilidade do transporte prestado pela CONTRATADA, fazendo cumprir 

todas as disposições regulamentares e do contrato. 

 

2.30. O CONTRATANTE poderá recusar qualquer veículo apresentado pela CONTRATADA independentemente do ano 

de fabricação, se a vistoria constatar que o mesmo compromete a segurança, o conforto ou a confiabilidade dos serviços a que se destina 

e se não estiver de acordo com as condições técnicas exigidas e com a proposta apresentada. 

 

2.31. O CONTRATANTE poderá recusar as instalações de infra-estrutura de apoio, se na sua vistoria, a ser realizada 

após a apresentação dos documentos exigidos nos itens 8.1.2. e 8.1.3. constatar que a mesma não apresenta as condições para a 

prestação do serviço. 

 

2.32. A CONTRATADA deverá manter em seu quadro permanente um responsável técnico para a coordenação e gestão 

do contrato durante toda a vigência do mesmo, comprometendo-se, no caso de seu afastamento, a promover a sua substituição por outro 

profissional que possua experiência equivalente ou superior. 

 

2.33. A Secretaria Municipal da Educação e a Diretoria Regional de Ensino Estadual serão os responsáveis pela 

expedição de autorização de inclusão e/ou exclusão de aluno e posterior comunicação à CONTRATADA, através de Ordem de Serviço 

de Operação. 

 

2.34. A Secretaria Municipal da Educação e a Diretoria Regional de Ensino Estadual serão os responsáveis pelo 

recolhimento do(s) crachá(s) do(s) aluno(s) excluído(s) do programa.  

 

2.35. As alterações de quilometragem processadas na quinzena, para fins de pagamento, vigorarão a partir do primeiro 

dia útil da quinzena subsequente, conforme Ordem(s) de Serviço de Operação – OSO, emitida(s) pela Secretaria Municipal da Educação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

3.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) Se disser respeito a especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, 

se m prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
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CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a 

importância de R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) por Km, totalizando o valor estimado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) pelo 

período de 120 (cento e vinte) dias, ou até terminar o procedimento licitatório que será suportada pelas Dotações Orçamentárias do 

Município de Bauru, da Secretaria Municipal da Educação. 

 

4.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, embarque e desembarque dos alunos, inspeção, impostos, taxas e 

emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.3. O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao do serviço 

prestado, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria de Economia e Finanças devidamente atestada pela Secretaria Municipal da 

Educação, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade e mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 

determinada pela CONTRATADA.  

 

4.3.1. Os pagamentos pelos serviços prestados serão efetuados a partir do levantamento dos dias letivos e da 

quilometragem executada mensalmente por cada veículo, conforme linhas e trajetos executados, tendo como 

quilometragem máxima a constante no Anexo II, do Edital nº 55/15, salvo em caso de alteração autorizada pelo 

CONTRATANTE. 

 

4.3.1.1. Para fins de comprovação e aferimento da quilometragem efetivamente rodada mensalmente, 

a CONTRATANTE contratará Sistema de Rastreamento do Transporte Escolar ou outro escolhido pelo 

CONTRATANTE, sendo que o pagamento será efetuado com base nas informações apuradas por esse 

sistema; 

 

4.3.1.2. Somente será considerado, para efeito de cálculo de pagamento, o trajeto aprovado pela 

CONTRATANTE. 

 

4.3.2. O CONTRATANTE terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal para 

sua análise, aprovação ou rejeição; 

 

4.3.3. Em caso de rejeição, a CONTRATADA deverá providenciar correção da nota fiscal, iniciando, a partir da 

nova apresentação da mesma, os prazos estabelecidos no item 4.3. 

 

4.4. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.5. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.4, implicará na suspensão do(s) 

pagamento(s) até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

 

4.6. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA. 

 

4.7. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.8. A nota fiscal deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos seguintes comprovações: Cópia dos holerites, 

comprovantes de pagamento de salários, guias de FGTS (GPIP), INSS (GPS) de cada empregado constante da planilha da prestação de 

serviço, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, na forma do art. 31, §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 8.212, de 24 de 

julho de 1.991. 

 

4.9. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o CONTRATANTE 

efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do 

recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral do 

contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e da denuncia da situação ao órgão 

competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providencias pertinentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

 

5.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-

se o direito de aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total estimado do contrato, além 

das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

dezembro de 2.002, quais sejam: 
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5.1.1. Advertência; 

 

5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado do contrato pela rescisão unilateral, sem prejuízo 

da aplicação da multa prevista no item 5.1; 

 

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

5.2. Após a instalação do Sistema de Rastreamento do Transporte Escolar ou outro escolhido pelo CONTRATANTE, 

caberá ainda à aplicação das seguintes penalidades: 

 

5.2.1. A cada 10 (dez) minutos de atraso na chegada em cada escola, a CONTRATADA sofrerá desconto no 

pagamento de 5% (cinco por cento) na referida rota, percorrida naquele período. Somente não sofrerá desconto 

comprovar impossibilidade e/ou dificuldade de trânsito nas estradas, ou quando por motivo justificado devidamente 

comprovado pelo DATE; 

 

5.2.2. O trânsito dos veículos em velocidade acima do estipulado para cada estrada pelo Código Brasileiro de 

Trânsito, acarretará no desconto de 10% (dez por cento) na referida rota, percorrida naquele período. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Executar os serviços objeto do presente contrato de acordo com a melhor técnica aplicável aos trabalhos desta 

natureza, com zelo e diligência, bem como com rigorosa observância às especificações e anexos do Edital nº 55/15 e dos demais detalhes 

e ordens que emanarem do CONTRATANTE. 

 

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

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6.3. Respeitar rigorosamente a legislação pertinente, em especial a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1.997, e 

demais resoluções que são ou forem estabelecidas pelo CONTRAN, para a condução dos escolares, inclusive a inspeção veicular. 

 

6.4. Manter-se perfeitamente em dia com o pagamento de todas as obrigações fiscais e sociais, inclusive com as 

contribuições previdenciária, apresentando as respectivas guias de recolhimento junto com a nota fiscal mensal. 

 

6.5. Iniciar a prestação dos serviços no prazo definido. 

 

6.6. Acatar, apoiar e dar suporte ao CONTRATANTE nas atividades de planejamento da operação dos serviços. 

 

6.7. Manter o CONTRATANTE informado de irregularidades que possam vir a ocorrer na execução dos serviços, 

incluindo informações sobre a utilização dos serviços pelos alunos, acidentes, incidentes, manifestações de familiares, e outros. 

 

6.8. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quando da execução do 

contrato. 

 

6.9. Arcar com todas as despesas de transporte, operação e manutenção relativos à mobilização e desmobilização de seu 

pessoal e equipamentos. 

 

6.10. Responsabilizar-se, no caso de avaria do veículo ou quando ocorrer imobilização por qualquer motivo, por 

completar o transporte dos alunos, mediante a substituição por outro veículo de capacidade igual ou superior, com segurança até a sua 

residência ou escola, bem como por remover o veículo. 

 

6.11. Permitir que os prepostos do CONTRATANTE inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos serviços, o 

estado dos veículos colocados à disposição do Transporte Escolar e suas instalações, não importando a ação ou omissão dessa 

fiscalização em redução das responsabilidades da CONTRATADA por eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com os 

serviços. 

 

6.12. Utilizar frota de veículos compatíveis com as características definidas no Edital nº 55/15, mantendo-a em condições 

adequadas de circulação, especialmente quanto à segurança. 



 
 

 6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.900/20 

 

 

6.13. Submeter a frota à vistoria semestral da Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN, de acordo com a 

legislação pertinente, em especial o Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar, cujas cópias dos comprovantes de vistoria 

deverão ser entregues à Secretaria Municipal da Educação. 

 

6.14. Prover toda a mão de obra necessária aos serviços objeto do presente contrato, assumindo total responsabilidade 

pelo pagamento dos salários e demais direitos e vantagens de seus empregados, bem como pelo fiel cumprimento de todas as obrigações 

e exigências decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor. 

 

6.15. Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiência do pessoal sob sua direção, incluindo de terceiros, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis, incluindo o afastamento de empregado. 

 

6.16. Treinar, de forma adequada à execução dos serviços, em especial os operadores (motoristas e monitores), inclusive 

para trabalharem com pessoas especiais, devendo, ainda, passar por atualização de formação regularmente. 

 

6.17. Observar os requisitos indispensáveis na contratação dos operadores, em face da natureza dos serviços, quanto à 

saúde, integridade, habilitação e antecedentes dos operadores. 

 

6.18. Verificar nome do aluno(a), endereço, bem como do responsável pelo recebimento e entrega nas moradias(no início 

e final do turno escolar), no caso de alunos com necessidades especiais. 

 

6.19. Observar, durante o trajeto, cuidados com janelas, escadas, chaves do veículo e colocação de alunos nos assentos 

para não atrapalhar o motorista, no decorrer do trajeto, principalmente no caso de alunos com necessidades especiais. 

 

6.20. Transportar os alunos cumprindo os horários estabelecidos pelo CONTRATANTE, em veículos vistoriados e 

liberados. 

 

6.21 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE, em caso de substituição de veículo(s), encaminhando a respectiva 

documentação do(s) mesmos(s), constante no subitem 2.36.1 do Edital nº 55/15. 

 

6.22. Manter sempre atualizada a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Condutor. 

 

6.23. Substituir o(s) motorista(s) e monitor(es) que não apresentar(em) desempenho condizente às necessidades do 

serviço a ser prestado, mediante apresentação de relatório da Unidade Requisitante. 

 

6.24. Não ultrapassar a quilometragem máxima estabelecida pelo CONTRATANTE e o trajeto verificado após a 

instalação de sistema de rastreamento de transporte escolar ou outro escolhido pelo CONTRATANTE, bem como o tipo de veículo, 

número mínimo de passageiros por veículo, número de passageiros (alunos) a serem transportados e horário. 

 

6.25. Informar a CONTRATANTE quando da alteração do(s) motorista(s) e do(s) monitor(es), encaminhando a 

respectiva documentação do(s) mesmos(s), constante no subitem 2.36.2 e/ou 2.36.3. do Edital nº 55/15.  

 

6.26. A CONTRATADA deverá preencher diariamente planilha de freqüência de transporte de alunos por rota, a ser 

fornecida pela Secretaria Municipal da Educação, entregando-a a este órgão juntamente com a nota fiscal de prestação do Serviço. 

 

6.27. A CONTRATADA deverá permitir a instalação de equipamento de aferição de quilometragem nos ônibus cujas 

despesas correrão por conta do CONTRATANTE. 

 

6.28. Informar diretamente aos pais dos alunos o local de embarque e desembarque e respectivo horário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1. Pagamento dos valores devidos pela prestação dos serviços, no prazo previsto no contrato, após devidamente 

atestada a nota fiscal. 

 

7.2. Definir os serviços a serem executados, expedindo as Ordens de Serviço correspondentes, nos casos necessários e 

sempre que houver qualquer modificação da rota inicialmente estipulada. 

 

7.3. Manter cadastro dos serviços, com informações básicas necessárias ao controle da regular prestação do serviço. 

 

7.4. Realizar o cadastro dos alunos beneficiados pelo transporte oferecido e expedir carteiras de identificação. 

 

7.5. Exercer controle sobre a utilização dos serviços pelos alunos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Ref. Cont. nº 9.900/20 

 

 

7.6. Receber reclamações sobre o serviço e apurá-las, realizando os encaminhamentos necessários. 

 

7.7. Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis. 

 

7.8. Fornecer, no prazo de até 15 (quinze) antes do início da execução do serviço, para que haja uma otimização nas 

rotas que serão percorridas; relação constando: 

 

7.8.1. Endereço dos Alunos regularmente matriculados na data do início da execução do serviço; 

 

7.8.2. Horário de início e término das aulas; 

 

7.8.3. Distância máxima entre a residência do aluno e a linha (ponto de embarque e desembarque); 

 

7.8.4. Endereço das escolas. 

 

7.9. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA. 

 

7.10. Comunicar a CONTRATADA o cancelamento, transferência ou alteração de local data ou horário do serviço, com 

no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DOS PRAZOS E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

8.1. No prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da homologação do pregão, a CONTRATADA, deverá apresentar, sob 

pena de aplicação das penalidades cabíveis, os seguintes documentos: 

 

8.1.1. Dos Veículos: 

 

a) Comprovação de registro como veículo de passageiro devidamente licenciado; 

 

b) Comprovante do pagamento do seguro obrigatório dos veículos a serem utilizados na prestação 

de serviço de transporte escolar; 

 

c) Cópia da documentação dos veículos a serem utilizados na execução do transporte escolar, 

comprovando a disponibilidade destes veículos. Quando os veículos não forem de propriedade da 

CONTRATADA deverá apresentar documento que comprove o direito desta utilizá-los para execução do 

objeto deste contrato; 

 

d) Laudo de Vistoria do veículo emitido pelo DETRAN ou CIRETRAN, certificando o atendimento 

ao art nº 136 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1.997, do Código de Trânsito Brasileiro; bem 

como Laudo de Inspeção Veicular. 

 

e) Certificado de verificação e lacração do tacógrafo emitido pelo INMETRO de cada veiculo; 

 

f) Comprovação de que os veículos mantém seguro contra terceiros; 

Coberturas:  

- Danos Corporais para os passageiros: R$ 700.000,00 

- Danos Materiais para os passageiros: R$ 700.000,00 

- Danos Corporais para terceiros: R$ 700.000,00 

- Danos Materiais para terceiros: R$ 100.000,00 

- Danos Morais para passageiros e terceiros: R$ 100.000,00 

 

g) Certificado de registro de licenças dos veículos. 

 

8.1.1.1. Sendo algum veículo reprovado na vistoria, deverá ser substituído em até 02 (dois) 

dias úteis, por outro em condições exigidas no Edital n° 55/15. No caso de substituição deverá o 

veículo apresentar o Laudo de Vistoria; 

 

8.1.1.2. No caso de reprovação do novo veículo apresentado em substituição implicará na 

aplicação de penalidade da CONTRATADA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. n° 9.900/20 

 

8.1.2. Dos Condutores: 

 

a) Carteira de habilitação na categoria "D" (ART. 145, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1.997); 

 

b) Comprovação, através de histórico do DETRAN, de que o condutor não tenha cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima ou seja reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) últimos meses 

de cada motorista (CTB, art. 138, IV e 145); 

 

c) Certidão Negativa de Distribuição Criminal da Justiça Estadual, renovável anualmente; 

 

d) Comprovação que o condutor tenha realizado o "CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR", 

conforme rege a legislação (INCISO IV, ART. 145, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e 

art. 33 da Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, atualizada do CONTRAN); 

 

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – dos motoristas devidamente anotada pela 

CONTRATADA, ou ficha de registro de empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho, ou, ainda, contrato social e último aditivo, se houver, caso o motorista seja sócio; 

 

f) Certificado de cursos de treinamento de primeiros socorros, e; 

 

g) Certificado de capacitação para lidar com pessoas portadoras de necessidades especiais em seu 

ambiente de trabalho. 

 

8.1.3. Dos Monitores: 

 

a) Certidão Negativa de Distribuição Criminal da Justiça Estadual, renovável anualmente, de cada 

monitor; 

 

b) Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade; 

 

c) Certificado de cursos de treinamento de primeiros socorros, e; 

 

d) Certificado de capacitação para lidar com pessoas portadores de necessidades especiais em seu 

ambiente de trabalho. 

 

8.2. Assinado o contrato, o CONTRATANTE, expedirá Ordem de Início dos Serviços de acordo com o prazo constante 

no item 1.2 deste contrato. 

 

8.3. A CONTRATADA será considerada em situação regular somente após as vistorias dos veículos apresentados e 

análise de documentações pertinentes realizadas pelo CONTRATANTE e subsequente aprovação. 

 

8.4. A rota a ser executada pela CONTRATADA não poderá ultrapassar a quilometragem total prevista no anexo II do 

Edital, podendo ser alterada a qualquer tempo por determinação do CONTRATANTE, para fins de otimização. 

 

8.5. Caso haja necessidade de transporte fora do horário determinado no anexo II do Edital, a CONTRATADA deverá 

prestá-lo mediante prévio agendamento da Secretaria Municipal da Educação, em até 02 (dois) dias úteis, sendo, neste caso, remunerada 

pela quilometragem efetivamente rodada.  

 

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 

 

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato, 

a garantia para assegurar sua plena execução, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, em uma das 

modalidades prevista pelo art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

9.2. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada após a execução do contrato, mediante solicitação por 

escrito. E se prestada em dinheiro, será corrigida com base no IPCA/IBGE. 

 

9.3. Em caso de prorrogação de contrato, a CONTRATADA deverá prestar a garantia de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da prorrogação, na mesma modalidade anteriormente efetuada. 

 

9.4. Se a garantia prestada for desfalcada por conta de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA será 

notificada através de correspondência registrada, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas completar o valor da garantia, sob pena de 

rescisão contratual caso não cumpra essa previsão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.900/20 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993. 

 

10.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1.993, demais normas de direito público, Edital nº 55/15 e seus anexos, sendo plenamente aceitos pelas partes contratantes. 

 

10.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo II do Edital de Licitação nº 55/15 e do 

presente contrato.  

 

10.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

10.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou parte, bem como caucionar ou 

utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem previa e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

10.6. O CONTRANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providencia na esfera 

judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 estando 

assegurados, em quaisquer hipótese, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido Processo legal. 

 

10.7. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

  E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

Bauru, 06 de agosto de 2.020. 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

HELSIO BISCARO 

OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:        NOME: 

RG:        RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.900/20 

 

 

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA, operando em linhas que circularão entre bairros diversos, na zona urbana e na zona rural, contando com 01 (um) monitor em 

cada veículo, e 02 (dois) monitores que conduzem alunos para as Escolas de Ensino Especial, em todos os dias letivos de acordo com o 

Calendário Oficial Escolar, estabelecida por quantidade de quilômetros rodados por dia letivo e conforme termos de sua proposta 

devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 44.506/19 Ap. 30.583/14 (capa). 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 

o que mais couber. 

 

 

 Bauru, 06 de agosto de 2.020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Vanda dos Santos 

Cargo: Chefe de seção de Transporte Escolar 

CPF: XXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXXXX 

Endereço residencial completo: XXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 135.199.108/61 RG: 17.116.995-5 

Data de Nascimento: 20/09/1968 

Endereço Residencial completo: Rua Julio Maringoni, nº 4-50, Vila Santa Clara, Cep: 17.014-050 

E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: cgazzetta@terra.com.br 

Telefone(s): (14) 3235-1021 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Helsio Biscaro 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 646.179.988-53 RG: 6.589.378-5 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: Avenida Carlos Bley Filho, nº 3-100, Jardim Guadalajara, CEP: 17.030-111, Bauru-SP 

E-mail institucional: brambilla@brambilla.com.br 

E-mail pessoal: brambilla@brambilla.com.br 

Telefone(s): (14) 2106-5454 / 2106-5462 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

HELSIO BISCARO 

OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 

brambilla@brambilla.com.br 

mailto:vandasantos@bauru.sp.gov.br
mailto:vandasan@hotmail.com
mailto:brambilla@brambilla.com.br
mailto:brambilla@brambilla.com.br
mailto:brambilla@brambilla.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.900/20 

 

 

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA, operando em linhas que circularão entre bairros diversos, na zona urbana e na zona rural, contando com 01 (um) monitor em 

cada veículo, e 02 (dois) monitores que conduzem alunos para as Escolas de Ensino Especial, em todos os dias letivos de acordo com o 

Calendário Oficial Escolar, estabelecida por quantidade de quilômetros rodados por dia letivo e conforme termos de sua proposta 

devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 44.506/19 Ap. 30.583/14 (capa). 

 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

RG Nº: 17.116.995-5 

CPF: 135.199.108/61 

DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1968 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Julio Maringoni, n° 4-50, Vila Santa Clara 

CEP: 17.014-050 

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: cgazzetta@terra.com.br 

TELEFONE: (14) 3235-1021 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 

E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 


