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EDITAL 

 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

PROCESSO DETRAN N° 206477/2016 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br  ou www.bec.fazenda.sp.gov.br   

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELET RÔNICA: 30/01/2017 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/02/20 17 às 10:00 horas 

OFERTA DE COMPRA: 292301290572017OC00002 

 
 
O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP, por intermédio da 

Senhora Claudia Santos Fagundes, Diretora Administrativa, usando a competência delegada 
pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. 
artigo 8°, do Decreto estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005 e Portaria DETRAN nº 222, de 
11/05/2016 alterada pela Portaria DETRAN Nº 312/2016 de 08/07/2016, torna público que se 
acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 
Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da 
informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo 
DETRAN n° 206477/2016, objetivando a prestação de serviços de gerenciamento mediante 
aquisição, triagem individualizada e entrega de vales transporte em suas diversas modalidades 
para uso de 172 empregados do DETRAN-SP, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto n° 49.722, de 
24/06/2005, pelo regulamento anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, da 
Lei estadual nº 6.544, de 22/11/1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06/11/2002, da 
Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, Resolução SEP nº 06, de 27/06/1990, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos 
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes, no Cadastro 
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP. 

 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 

endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados 
no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade 
competente. 
 
I. DO OBJETO 
 
1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de gerenciamento mediante 
aquisição, triagem individualizada e entrega de vales transporte em suas diversas modalidades 
para uso de 172 empregados do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP, conforme 
especificações constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital como Anexo I. 
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2. A estimativa mensal do valor dos créditos de vale transporte corresponde a R$ 59.535,38 
(cinquenta e nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 
 
3. A estimativa para 15 meses do valor dos créditos de vale transporte corresponde a               
R$ 893.030,70 (oitocentos e noventa e três mil e trinta reais e setenta centavos). 
 
I. DA PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 
Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o 
seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham 
credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a 
inscrição no referido Cadastro. 
 
1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da 
licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente 
à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado 
por intermédio do Sistema BEC/SP. 
 
1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, 
para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de 
senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br.  
 
1.3. Não será admitida a participação, nesta licitação, de empresários ou sociedades: 
 
1.3.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham 
sido impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, com 
base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002; 
 
1.3.2. Que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública federal, estadual ou 
municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
1.3.3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 
membros da respectiva equipe de apoio no termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
1.3.4. Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 
 
1.3.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si; 
 
1.3.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas 
pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática de 
infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011; 
 
1.3.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, 
inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998;  
 
1.3.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por 
ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992; 
 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
     SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

       DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP 

 

3 

1.3.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo 
Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108, da Lei 
Complementar Estadual nº 709/1993;  
 
2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, 
inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante 
assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no 
certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, 
relativos ao Pregão Eletrônico. 
 
3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus 
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao 
sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua 
representante. 
 
4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão 
eletrônico. 
 
5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações 
inerentes ao certame. 
 
6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como para a fruição 
do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”,do subitem 9, ambos 
do item V deste edital, a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007,  
deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 
 
III. DAS PROPOSTAS 
 
1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 
PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, até o dia e 
horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a licitante, para 
formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação 
constantes do edital. 
 
2. Os preços mensal e total estimados para a prestação dos serviços serão ofertados no 
formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados nos termos 
do subitem 4 deste item III, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação. 
 
2.1. O valor mensal para a prestação dos serviços de fornecimento de gerenciamento dos vales 
transporte dos empregados do DETRAN-SP, correspondente ao somatório do valor mensal dos 
vales transportes e da taxa de administração pretendida, em reais, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
2.2. O valor da taxa de administração pretendida remunerará todas as despesas com a 
prestação dos serviços e devem compreender todos os custos com mão de obra, encargos 
sociais e trabalhistas, seguros, transporte, emissão de segunda via dos cartões ou similares, 
substituição de senha e demais despesas diretas e indiretas que onerem a prestação dos 
serviços.  
 
2.3. A Taxa de Administração, se fracionada, não poderá exceder 02 (duas) casas decimais após 
a vírgula. 
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2.4. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, 
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista 
no Edital e seus anexos. 
 
2.5. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade. 
 
2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, 
ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderão aplicar os 
benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta de preços, devendo 
elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de 
desclassificação. 
 
2.6.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na situação 
descrita no subitem 2.6 deste item deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 
exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que celebrado 
o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei Complementar Federal 
nº 123/2006. 
 
2.6.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem 
2.6.1. deste item, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário 
competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos 
do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.  
 
4. A proposta de preços deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que 
será considerada a data de referência de preços. 
 
4.1. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a prestação dos serviços 
licitados, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou 
má interpretação de parte da empresa licitante. 
 
4.2. Não será admitida oferta de cotação diversa do escopo, especificações e quantidades 
previstas no Memorial Descritivo, Anexo I deste edital. 
 
5. O percentual da Taxa de Administração permanecerá fixo e irreajustável. 
 
IV. DA HABILITAÇÃO 
 
1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do item V, deste 
Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 
 
1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, 
estar adequado, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei federal nº 12.690, de 19/07/2012; 
 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
empresárias ou cooperativas; 
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
f) Tratando-se de cooperativa, registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da 
Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 
14 de julho de 1971; 
 
1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou 
ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 
 
c) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual e Certidão emitida 
pela Fazenda Municipal da sede ou do domicílio da licitante que comprove a regularidade de 
débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 
 
d) Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS - CRF); 
 
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou positiva com efeitos de negativa. 
 
1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual. 
 
a.1) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea 
“a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.  
 
a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 
extrajudicial, conforme o caso.  
 
1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  
1.4.1. A comprovação da qualificação técnica operacional (experiência anterior), dar-se-á 
mediante a apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, comprovando a execução de serviços similares em quantidade de 50% (cinquenta 
por cento) do objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de gerenciamento de vale-
transporte em suas diversas modalidades. 
 
O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

- prazo contratual, datas de início e término; 

- local da prestação dos serviços; 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
     SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

       DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP 

 

6 

- natureza da prestação dos serviços; 

- quantidades executadas; 

- caracterização do bom desempenho do licitante; 

- outros dados característicos; e 

- a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e cargo do signatário. 
 
1.4.2. A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas 
em tantos contratos quanto dispuser o licitante.   
  
 1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, 
atestando que: 
 
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao 
Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998. (modelo Anexo III) 
 
b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude 
das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12/02/1999. (modelo Anexo IV) 
 
c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, artigo 117, 
Constituição do Estado). (modelo Anexo V) 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas. 
 
2.2. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 
no subitem 1.2 do item IV deverão ser apresentados tanto pelo estabelecimento que executará o 
objeto do contrato quanto pela respectiva matriz.  
 
V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO  
 
1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma 
de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.  
 
2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
 
2.1. Serão desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
 
c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação.  
 
2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro observado o disposto no 
artigo 43, § 3º, da Lei Federal 8.666/1993. 
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2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
 
2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 
 
3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 
classificadas e das desclassificadas. 
 
4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de 
propostas classificadas. 
 
4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
 
4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor 
apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima 
entre eles de R$ 5,00 (cinco reais)  aplicável inclusive, em relação ao primeiro formulado, 
prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo 
valor. 
 
4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total 
mensal dos serviços, ou seja, compreendendo o valor mensal dos vales transportes acrescido da 
taxa de administração. 
 
4.2. A etapa de lances terá a duração inicial de 15 (quinze) minutos. 
 
4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à 
continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos 
do período de que trata o subitem 4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática. 
 
4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 4.2.1, a 
duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto 
contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação. 
 
4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 
 
a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos 
valores; 
 
b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 
 
4.4. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados no 
subitem 4.2. 
 
5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a 
classificação final, em ordem crescente de valores. 
 
5.1. Para essa classificação, será considerado o último preço admitido de cada licitante. 
 
6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada às licitantes 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições 
estabelecidas no artigo 34 da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras: 
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6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no artigo 34 da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, detentora da proposta de 
menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 
valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço 
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 
direito de preferência. 
 
6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas nas condições do subitem 6.1. 
 
6.2. Não havendo apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 
classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que 
preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, 
cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1. 
 
6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 5, 
seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no artigo 34 da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, não será assegurado o direito 
de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 
 
7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 
disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o 
subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço. 
 
8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços 
dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, 
acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas (BDI). 
 
8.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar as licitantes à composição de preços 
unitários dos serviços e/ou materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 
julgar necessário.  
 
8.3. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas ou 
empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não obstante, 
tenham considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado.  
 
9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 
habilitação, observando as seguintes diretrizes: 
 
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e 
extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 
 
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 
estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear 
eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis 
de informações; 
 
b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser 
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente certificada e justificada; 
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c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao 
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a 
apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão 
e até a decisão sobre a habilitação, por correio eletrônico para o endereço: lteodoro@sp.gov.br.  
 
c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”,”d” e “e”, deste subitem 9, serão 
apresentados, obrigatoriamente, por meio do Sistema BEC ou por correio eletrônico, as 
declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste Edital e os documentos do 
subitem 1.4 daquele mesmo item IV. 
 
d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 
hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, ou dos meios 
para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 
9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas 
indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na 
forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 
 
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma 
constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no Núcleo de Compras e Administração 
Patrimonial do Departamento Estadual de Trânsito, situada na Rua João Brícola nº 32 – 12º 
andar – Centro – São Paulo - SP, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, 
sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis; 
 
f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que 
preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, não 
será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 
documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item IV deste Edital, ainda que os 
mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 
 
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame; 
 
h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão 
consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no 
próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fac-
símile ou outro meio eletrônico. 
 
10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, deverá 
comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de 
negativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
 
12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão pública será 
suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, para que a licitante 
vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item 
V. 
 
13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 
comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V, ou 
sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto no mesmo 
subitem 11. 
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14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou 
não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 a 13, deste item V, o 
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 5 do mesmo item V, 
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
15. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, diligenciar para esclarecer dúvidas em relação à 
documentação apresentada pela licitante. 
 
VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos 
subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem lançada 
no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, 
utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema. 
 
2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o Pregoeiro, 
por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar 
memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 03 (três) dias após o encerramento da 
sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contra razões, em igual número 
de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, 
ou seja, no Núcleo de Compras e Administração Patrimonial do Departamento Estadual de 
Trânsito – DETRAN-SP, situado na Rua João Brícola, 32 – 12º andar – Centro – São Paulo – SP. 
 
2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio eletrônico, no sítio 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br opção RECURSO, e a apresentação de 
documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada no Núcleo de Compras 
e Administração Patrimonial do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP, situado na 
Rua João Brícola nº 32 – 12º andar – Centro – São Paulo - SP, observados os prazos 
estabelecidos no subitem 2, deste item. 
 
3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a decadência do 
direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, 
propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 
 
4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento 
licitatório. 
 
5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
6. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto desta licitação. 
 
VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
 
1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, 
respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema.  
 
2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 
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a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a 
sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos 
licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 
 
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o 
término do período estabelecido no edital. 
 
3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida 
da sessão pública ou do certame. 
 
VIII.  DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SER VIÇOS 
 
1. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com as especificações do 
Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas 
decorrentes da execução do objeto do contrato.  
 
IX. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
1. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 
procedimentos. 
 
2. Após o término de cada período mensal, a Contratada entregará relatório contendo o 
quantitativo total mensal dos serviços efetivamente realizados, com identificação completa de 
cada um dos vales-transporte efetivamente fornecidos, especificação dos respectivos valores, e 
do valor da taxa de administração. 
 
3. O relatório de medição deverá discriminar o número do presente contrato, o seu objeto e o 
período abrangido por ela. 
 
4. O Contratante solicitará à Contratada, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a 
correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 
 
5. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados de acordo com 
a cláusula VI do Contrato. 
 
5.1. O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação do preço unitário contratado às 
correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, descontadas as 
importâncias relativas a serviços não aceitos e glosados pela Contratante por motivos imputados 
à Contratada. 
 
5.2. A realização dos descontos indicados no subitem 5.1 deste item IX não prejudica a aplicação 
de sanções à Contratada, por conta da não execução dos serviços, nos termos da Resolução 
SEP nº 6, de 27-06-1990. 
 
6. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o Contratante atestará a 
medição mensal, comunicando à Contratada, no prazo de 03 (três) dias úteis contados do 
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente nota 
fiscal/fatura, a ser apresentada no primeiro dia útil subsequente à comunicação dos valores 
aprovados. 
 
7. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra o Contratante e serão 
apresentados na Gerência de Recursos Humanos do Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN-SP, localizada na Rua João Brícola nº 32 – 14º andar – Centro – São Paulo – SP. 
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8. O relatório de medição não aprovado pelo Gestor será devolvido à Contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido no subitem 6 deste item IX, a partir da data de sua reapresentação. 
 
9. A devolução do relatório de medição não aprovado pelo Gestor não poderá ser invocado como 
argumento para que a Contratada suspenda a execução dos serviços. 
 
X. DOS PAGAMENTOS 
 
1. Os pagamentos relativos ao fornecimento de vales transporte e taxa de administração serão 
efetuados mensalmente no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 2º do Decreto nº 32.117, de 
10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contado da data de 
medição dos serviços, nas condições e prazos fixados no item IX deste Edital, e desde que a 
correspondente nota fiscal/fatura, acompanhada de comprovantes de regularidade junto ao 
FGTS e INSS, seja protocolada na Seção competente no prazo de até 03 (três) dias úteis 
contados do recebimento da comunicação de que trata o subitem 6 do item IX deste Edital. 
 
1.1. A não observância do prazo previsto para apresentação das notas fiscais/faturas ensejará a 
prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos. 
 
1.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para 
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de pagamento de que trata o subitem 1 deste item X 
será postergado por igual número de dias correspondentes à nova apresentação das notas 
fiscais/faturas sem incorreções. 
 
2. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 
Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por 
ocasião da realização de cada pagamento. 
 
2.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior poderá se dar pela 
comprovação, pela Contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da 
Lei estadual nº 12.799/2008.  
 
3. Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada no Banco do Brasil S/A. 
 
4. Havendo atraso nos pagamentos, por culpa exclusiva da Contratante, sobre o valor devido 
incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como 
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em 
relação ao atraso verificado. 
 
5. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido, nos termos da Lei 
Complementar federal nº 116, de 31.07.03. A comprovação de seu recolhimento deverá estar 
referida ao município em que estabelecido o prestador dos serviços, em consonância com o 
disposto no artigo 3º da referida Lei Complementar, respeitando as seguintes determinações: 
 
I – Quando da celebração do contrato, a Contratada deverá indicar a legislação municipal 
aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do 
tributo, pelo tomador dos serviços; 
 
II – Caso se mostre exigível a retenção do imposto, o Contratante, na qualidade de responsável 
tributário, deverá reter a quantia correspondente do valor da nota fiscal/fatura e recolher a 
respectiva importância em nome da Contratada. 
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III – Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do imposto pelo tomador dos serviços, a 
Contratada deverá obedecer às seguintes regras: 
 
a) apresentar declaração da Prefeitura com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se 
for o caso, da condição de isenção; 
 
b) apresentar comprovante do recolhimento do ISSQN por meio de cópias autenticadas das 
guias correspondentes ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de emissão da 
nota fiscal/fatura; 
 
c) caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura não haja decorrido o prazo legal para 
recolhimento do ISSQN, 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. 
 
6. A não apresentação das comprovações relativas ao ISSQN, assegura ao Contratante o direito 
de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
 
XI. DA CONTRATAÇÃO 
 
1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura do Termo de 
Contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo VI. 
 
1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pela 
adjudicatária para fins de comprovação da Regularidade Fiscal ou Trabalhista estiver com o 
prazo de validade vencido, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
  
1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 
de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a apresentação das certidões respectivas 
com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
 
1.3. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros em nome da 
adjudicatária no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, a inexistência de registro impeditivo no 
site www.esancoes.sp.gov.br, bem como a inexistência de registro de declaração de 
inidoneidade do inciso IV do artigo 87 da Lei federal nº 8.666/93 no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas do site www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/, os quais 
deverão ser consultados por ocasião da respectiva celebração. 
 
1.3.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior poderá se dar pela 
comprovação, pela Contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da 
Lei estadual nº 12.799/2008.  
 
1.4. Constitui, também, condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade 
cooperativa, indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la com 
exclusividade perante o contratante, nos termos do art. 1º, parágrafo 2º do Decreto nº 55.938, de 
21 de junho de 2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 57.159, de 21 de julho de 
2011. 
 
2. A adjudicatária deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer no Núcleo de Contratos do Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN-SP, situado na Rua João Brícola nº 32 – 12º andar – Centro – São Paulo – SP, para a 
assinatura do contrato. 
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2.1. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos subitens 
10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea “e”, 
do subitem “9” todos do item V, ou, ainda, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar a situação regular de que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ou deixar de 
apresentar o documento indicado no subitem 1.4. todos deste item XI, ou se recusar assinar o 
contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão 
pública do pregão, com vistas à celebração da contratação. 
 
2.2. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso. 
 
2.3. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - 
DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 
e www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”. 
 
2.4. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 
7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste Edital.  
 
3. O contrato será celebrado com duração de 15 (quinze) meses, contados da data de emissão  
da Ordem de Início dos Serviços.  
 
4. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual (ais) e sucessivo(s) 
período(s), a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e 
condições permitidos pela legislação vigente.  
 
4.1. A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o 
faça mediante documento escrito, recebido pela Unidade Contratante em até 120 (cento e vinte) 
dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.  
 
4.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal 
nº 8.666/1993.  
 
4.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará à Contratada direito a qualquer espécie de indenização.  
 
5. Não obstante o prazo estipulado no subitem 4 deste item XI, a vigência contratual nos 
exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de 
cada exercício, para atender as respectivas despesas. 
 
6. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 6 deste item 
XI, a Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.  
 
7. Quando a Contratada for cooperativa, constitui causa para a rescisão do contrato: a prestação 
de trabalho em caráter não eventual por pessoa física, com relação de subordinação ou 
dependência. 
 
8. A execução dos serviços deverá ter início em até 05 (cinco) dias, a contar da data da emissão 
da Ordem de Início dos Serviços.  
 
XII. 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 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 
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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 SEP nº 6, de 27 de junho de 1990, garantido o exercício de prévia e 
ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no sítio www.esancoes.sp.gov.br. 
3. O Contratante reserva-se o direito de descontar das faturas os valores correspondentes às 
multas que eventualmente forem aplicadas. 
 
4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
5. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração 
de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do 
Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002. 
 
XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 
 
XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 
observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento anexo à Resolução CC -27/2006, 
a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. 
 
3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a etapa de 
negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação. 
 
4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, 
serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos www.imesp.com.br, opção 
“e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção 
“pregaoeletronico”. 
 
5. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, informações ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 
 
5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, serão formulados 
em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 
 
5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e 
informações prestadas pelo pregoeiro, no prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada 
para abertura da sessão pública. 
 
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 
da sessão pública. 
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6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação.  
 
7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 

8. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as questões 
relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações Eletrônicas – DCC. 
 
9. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I – Memorial Descritivo; 
 
Anexo II – Modelo de Proposta; 
 
Anexo III – Declaração nos termos do Decreto nº 42.911/98; 
 
Anexo IV – Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
 
Anexo V – Declaração de observância de normas de saúde e segurança do trabalho; 
 
Anexo VI – Minuta de Contrato; 
 
Anexo VII – Resolução SEP nº 6, de 27/06/90.  
 
10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
 
 
 

 
DETRAN-SP, 27 de janeiro de 2017 

 
 

 
 

CLAUDIA SANTOS FAGUNDES 
Diretora Administrativa  
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ANEXO I  

  
MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de gerenciamento mediante 

aquisição, triagem individualizada e entrega de vales-transporte em suas diversas modalidades 

para uso de 172 empregados do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. Observado o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei federal nº 8.666/93, as quantidades de 

vales-transportes, e consequentemente do valor do pedido, poderão sofrer alterações 

relacionadas ao aumento e diminuição de usuários, bem como de seus itinerários, hipótese que 

não implicará em aumento do percentual da Taxa de Administração. 

2.2. O fornecimento mensal será de acordo com o número de beneficiários e dias trabalhados a 

ser informado por ocasião da solicitação. 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA consistirão na aquisição, triagem individualizada 

e entrega de vales-transportes nas unidades de lotação do servidor. 

3.2. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar um serviço “on-line” para pedidos e 

gerenciamento administrativo, em conexão segura, através de aplicativo Web ou outro similar. A 

operacionalização pela CONTRATANTE deverá ser através de usuário/senha devidamente 

cadastrado para tal função. Devendo disponibilizar 4 (quatro) usuários e a identificação dos 

usuários e senhas cadastradas serão indicadas formalmente pela CONTRATANTE após a 

assinatura do contrato. 

3.2.1. O sistema “on-line” para solicitação e gerenciamento de vales transporte oferecido deverá 

permitir acesso irrestrito para movimentação de cadastro – inclusão, exclusão, suspensão ou 

alteração de benefícios. 

3.2.2. Havendo indisponibilidade temporária do sistema “on-line” a CONTRATANTE poderá 

fazer os pedidos por qualquer outro meio com esta finalidade. 

3.3. O fornecimento deve contemplar todas as modalidades de transporte coletivo público, 

urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, 

abrangendo todos os tipos de vale-transporte disponíveis no Estado de São Paulo, que façam 
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parte do Sistema de Vale-Transporte, de acordo com a legislação vigente, utilizados pelos 

empregados do DETRAN-SP. 

3.3.1. Na “taxa de administração”, componente do valor total proposto no ANEXO II, todos os 

custos, as tarifas e taxas inerentes ao serviço licitado deverão estar inclusas. Inclusive impostos, 

taxas, emolumentos incidentes sobre o objeto do contrato, e tudo que for necessário para a fiel 

execução dos serviços contratados. Não será pago nenhum outro valor pela CONTRATANTE, a 

qualquer título. 

3.4. A contratada fica responsável por sanar eventuais defeitos nos vales e cartões, bem como 

providenciar a substituição de vales com prazo vencidos em até no máximo 30 dias após seu 

vencimento. 

3.5. Os procedimentos de segurança pelo transporte dos Vales e o seguro contra roubo e furto 

até a entrega são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.  

3.6. A conferência dos envelopes e seus controles de segurança são de responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo a mesma sanar quaisquer divergências em caso de diferenças em 

relação às quantidades entregues. 

3.7. A CONTRATADA emitirá quando solicitada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

relatórios sobre o fornecimento de vales-transportes. 

3.8. A empresa CONTRATADA deverá atender a todos os pedidos de modalidades de transporte 

coletivo urbano de vales transporte efetuados, independentemente da empresa fornecedora e do 

tipo do vale solicitado, desde que os mesmos façam parte do Sistema de Vale Transporte e que 

sejam fornecidas pelo Poder Público e/ou suas permissionárias, de acordo com a legislação 

vigente. 

3.9. Os valores dos vales-transporte inicialmente estimados para esta contratação estão sujeitos 

à alteração, mediante reajuste das tarifas de transporte público, desde que devidamente 

autorizadas pelos órgãos competentes sem implicar em qualquer alteração do percentual da 

‘Taxa de Administração’. Neste caso, a CONTRATADA deverá comunicar o DETRAN-SP no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da mudança de preço, cabendo ao DETRAN-SP a 

decisão após a verificação da efetiva ocorrência do reajuste comunicado. 

3.10. O DETRAN deverá comunicar a CONTRATADA qualquer alteração nos meios de 

transporte utilizados pelos seus empregados, no ato da realização do pedido.  

3.11. Quando necessário, devido a novas contratações de novos empregados públicos após o 

pedido mensal, o DETRAN-SP poderá solicitar no mesmo mês, quantidades extras de vales-
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transportes, limitadas a quantidade de contratações, cuja entrega deverá ser providenciada pela 

CONTRATADA em, no máximo, 10 (dez) dias úteis.  

3.12. A CONTRATADA deverá substituir os vales, em caso de estipulação pelos órgãos gestores 

de transporte público.  

3.13. Será de responsabilidade da CONTRATADA o serviço de atendimento ao cliente pela 

perda, extravio ou roubo dos cartões, bem como o ressarcimento dos créditos eventualmente 

existentes, não cabendo ao DETRAN-SP intermediar de qualquer forma esse serviço. 

3.14. Cabe à CONTRATADA assegurar o caráter pessoal dos dados dos empregados do 

DETRAN-SP, não sendo autorizada a divulgação ou uso para fins estranhos ao objeto.  

4. DISPONIBILIZAÇÃO 

4.1. A empresa CONTRATADA fica obrigada a entregar os vales transporte solicitados em até 5 

(cinco) dias úteis após a confirmação do pedido. 

4.2. Os Vales-Transportes nas modalidades descritas no item 3.3. deverão estar disponíveis até 

o último dia útil do mês anterior ao da utilização. 

4.3. Deverá ser emitido recibo de comprovação de carga/recarga e entrega, para todos os vales-

transportes. 

4.4. Os vales-transportes que não forem disponibilizados em meio magnético/cartão magnético 

para armazenamento de créditos expressos em moeda nacional, deverão ser entregues 

envelopados individualmente por funcionário e fazendo constar na capa de cada envelope o 

seguinte:  

a) Nome do Contratante; 
b) Nome do Empregado; 
c) Descrição dos tipos dos vales-transportes; 
d) Quantidade, valor unitário e total de cada tipo de vale; e 
e) Período de utilização. 
 

4.5. Juntamente com a entrega dos vales transporte, a empresa CONTRATADA deverá fornecer 

relatório de entrega, fazendo constar as informações contidas no envelope, e totalizando cada 

tipo de condução. 

4.6. A CONTRATADA deverá repor e/ou substituir os vales num prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis após a comunicação do DETRAN-SP, quando for d etectada qualquer  divergência no 

ato da conferência dos bilhetes.  
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5. ABRANGÊNCIA 

5.1. Estimamos que o consumo atual mensal dos vales transportes seja para 172 beneficiários. 

5.2. A estimativa mensal do valor dos créditos de vale-transporte corresponde a R$ 59.535,38 

(cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

5.3. A estimativa para 15 meses do valor dos créditos de vale-transporte corresponde a            

R$ 893.030,70 (Oitocentos e noventa e três mil e trinta reais e setenta centavos). 

5.4. Os quadros I, II e III a seguir, especificam a estrutura de gerenciamento dos Vales-

Transportes a ser atendida. Contempla o número de usuários, valores e cidades, destacando o 

uso dos dados como referencial, baseados no perfil atual do DETRAN-SP. Os dados referenciais 

indicados nos quadros, I, II, III e IV a seguir poderão sofrer alterações ao longo da vigência do 

contrato, nos termos da legislação em vigor, em razão de modificação no número de usuários ou 

em seus itinerários, hipóteses que não implicarão aumento do percentual da Taxa de 

Administração. A Contratante não está obrigada a requisitar a totalidade das quantidades de 

créditos de vale-transporte indicadas neste Memorial Descritivo, que correspondem a mera 

estimativa. 

 

QUADRO I – CIDADES E ESTIMATIVA – BENEFICIÁRIOS ATUAIS  
 

CIDADE/UNIDADES DE LOTAÇÃO BENEFÍCIÁRIOS VALOR TOTAL DIÁRIO 
 ESTIMATIVA MENSAL 21 DIAS 

UTEIS   

HORTOLÂNDIA 2           21,40                                449,40  

DUARTINA 1           13,80                                289,80  

SAO PAULO 61         699,50                          14.689,42  

RIBEIRÃO PIRES 1             7,00                                147,00  

JABOTICABAL 2           83,10                             1.745,10  

CAMPINAS 5           35,00                                735,00  

TANABI 1           15,60                                327,60  

VARZEA PAULISTA 1           21,50                                451,50  

ITAPEVI 1           17,90                                375,90  

TIETE 1           35,18                                738,78  

EMBU DAS ARTES 2           29,00                                609,00  

OSASCO 1             7,00                                147,00  

BOTUCATU 1           11,00                                231,00  

SERTÃOZINHO 1           20,40                                428,40  

MATÃO 1           20,60                                432,60  

PINDAMONHANGABA 4           83,35                             1.750,35  

BEBEDOURO 1           27,10                                569,10  

MONGAGUÁ 1           10,30                                216,30  
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1             6,80                                142,80  

MOGI DAS CRUZES 2           18,64                                391,44  

NOVA ODESSA 1           12,30                                258,30  

SÃO MANUEL 1           13,35                                280,35  

BARUERI 2           29,90                                627,90  

FRANCO DA ROCHA 1           10,90                                228,90  

DOIS CÓRREGOS 2           48,00                             1.008,00  

ARUJÁ 1           12,10                                254,10  

ITÚ 1           11,90                                249,90  

SANTA ISABEL 2           44,60                                936,60  

PIQUETE 1           20,95                                439,95  

TABATINGA 2           66,10                             1.388,10  

ARTUR NOGUEIRA 1           24,00                                504,00  

JUQUITIBA 1           53,00                             1.113,00  

MONTE ALTO 1           37,15                                780,15  

CAIERAS 2           22,00                                462,00  

MIRANDÓPOLIS 1           31,61                                663,81  

ITATIBA 2           30,70                                644,70  

DIADEMA 1           14,10                                296,10  

AMERICANA 3           58,10                             1.220,10  

SÃO LUIZ DO PARAITINGA 1           27,20                                571,20  

FERRAZ DE VASCONCELOS 1             8,60                                180,60  

CAIEIRAS 2           29,35                                616,35  

CAPÃO BONITO 1           30,40                                638,40  

DESCALVADO 3           89,64                             1.882,44  

CERQUILHO 1           38,32                                804,72  

CAPÃO BONITO 1           32,70                                686,70  

MONTE APRAZÍVEL 1           10,00                                210,00  

BARRINHA 1             7,60                                159,60  

TAUBATÉ 2           48,30                             1.014,30  

JAÚ 3           75,00                             1.575,00  

BOA ESPERANÇA DO SUL 1           12,61                                264,81  

RIBEIRÃO BONITO 1           11,20                                235,20  

ITAQUAQUECETUBA 1           15,60                                327,60  

NOVA GRANADA 1           11,60                                243,60  

MONTE ALTO 1           29,00                                609,00  

VALINHOS 1           21,40                                449,40  

PORTO FERREIRA 1           35,35                                742,35  

JAGUARIÚNA 1             7,00                                147,00  

GUARULHOS 1           21,50                                451,50  

PILAR DO SUL 2           63,48                             1.333,08  

ITAPIRA 1             9,35                                196,35  

CAPIVARI 2           42,16                                885,36  

BERTIOGA 2           66,60                             1.398,60  

FRANCISCO MORATO 1           10,90                                228,90  
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PITANGUEIRAS 1           17,80                                373,80  

BOITUVA 2           22,00                                462,00  

MAIRIPORÃ 1           17,30                                363,30  

ASSIS 1           11,20                                235,20  

IPERÓ 1           17,40                                365,40  

JANDIRA 2           29,56                                620,80  

ITAPETININGA 3        105,82                             2.222,22  

SANTA CRUZ DO RIO PARDO 1           13,75                                288,75  

OLIMPIA 2           25,00                                525,00  

SÃO ROQUE 1             7,40                                155,40  

PAULINIA 1           14,20                                298,20  

PEDREIRA 1           21,50                                451,50  

SALTO DE PIRAPORA 1           16,10                                338,10  

JACAREÍ 2           21,30                                447,30  

LIMEIRA 1           14,90                                312,90  

TOTAL 172     2.835,02                          59.535,38  

 
 
QUADRO II – ENDEREÇO DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO DOS SERVIDORES 
 

ENDEREÇOS 
13460000 - AV JOAO PESSOA, 562 - CENTRO - NOVA ODESSA 

18650000 - AV JOSE HORACIO MELLAO, 140 - CENTRO - SÃO MANUEL 

11730000 - AVENIDA SÃO JOAO, 3285 - JARDIM AGUATEU - MONGAGUÁ 

06950000 - RUA ANTONIO CANDIDO DE ASSIS, 6 - CENTRO - JUQUITIBA 

18540000 - RUA ARARITAGUABA, 101 - CENTRO - PORTO FELIZ 

12140000 - RUA CORONEL MANOEL BENTO, 414 - CENTRO - SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

17280000 - RUA DAMASIO RODRIGUES DE MORAES, 360 - JARDIM ALVORADA - 
PEDERNEIRAS 
13390000 - RUA DOUTOR MORAES BARROS , 267 - CENTRO - RIO DAS PEDRAS 

13690000 - RUA DR. AMANCIO PENTEADO, 106 - CENTRO - DESCALVADO 

14860000 - RUA FELIPE DAHER, 447 - CENTRO - BARRINHA 

13580000 - RUA FRANCISCO PEREIRA, 55 - CENTRO - RIBEIRÃO BONITO 

11850000 - RUA HEITOR BERTACIM, 110 - CENTRO - MIRACATU 

13820000 - RUA JOSE ALVES GUEDES, 605 - CENTRO - JAGUARIÚNA 

14750000 - RUA MARANHÃO, 401 - VILA CARONI - PITANGUEIRAS 

07600000 - RUA ODORICO PEREIRA DA SILVA, 50 - CENTRO - MAIRIPORÃ 

18560000 - RUA ORLANDO SANTORELLI, 50 - CENTRO - IPERÓ 

14955000 - RUA STÉLIO MACHADO LOUREIRO, 21 - CENTRO - BORBOREMA 

12460000 - AV. ADHEMAR DE BARROS, 82 - CENTRO - CAMPOS DO JORDÃO 

13183140 - AV. ANHANGUERA, 362 - VILA REAL - HORTOLÂNDIA 

03930110 - AV ARICANDUVA, 5555 - ARICANDUVA - SAO PAULO 

04661100 - AV INTERLAGOS , 2225 - INTERLAGOS - SAO PAULO 

08557100 - AV. NOVE DE JULHO, 1100 - VILA AÇOEIRANA - POA 

17479000 - AV. NOVE DE JULHO, 477 - CENTRO - DUARTINA 
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06411000 - AV PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 110 - VILA BOA VISTA - BARUERI 

17250000 - AV TENENTE PELICIOTTI, 34 - CENTRO - BARRIRI 

18285000 - AV. TRÊS DE MAIO, 1408 - CENTRO - CESÁRIO LANGE 

13270000 - AV 11 DE AGOSTO, 2499 - PARQUE DAS NAÇÕES - VALINHOS 

11250000 - AVENIDA ANCHIETA , 391 - CENTRO - BERTIOGA 

06502210 - AVENIDA BRASIL, 330 - JARDIM SÃO LUÍS - SANTANA DE PARNAÍBA 

09400000 - AVENIDA BRASIL, 245 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES 

12091000 - AVENIDA D. PEDRO I, 7181 - LOJA 275 NO 2º PISO - SÃO GONÇALO - TAUBATÉ 

15170000 - AVENIDA DA SAUDADE, 726 - CENTRO - TANABI 

13036225 - AVENIDA DAS AMOREIRAS, 233 - PARQUE ITÁLIA - CAMPINAS 

01108000 - AVENIDA DO ESTADO, 900 - BOM RETIRO - SÃO PAULO 

11720090 - AVENIDA DOS TRABALHADORES, 3443 - VILA ANTARTICA - PRAIA GRANDE 

12906840 - AVENIDA DOUTOR PLÍNIO SALGADO, 5813 - CRUZEIRO - BRAGANÇA PAULISTA 

13224270 - AVENIDA EDUARDO CASTRO, 655 - VILA SÃO JOSE - VARZEA PAULISTA 

11730000 - AVENIDA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 61 - JARDIM AGUAPEU - 
MONGUAGUA 
06653025 - AVENIDA FERIS NACIF CHALUPPE, 75 - CENTRO - ITAPEVI 

18530000 - AVENIDA FERNANDO COSTA, 1115 - CENTRO - TIETE 

09111340 - AVENIDA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 155 - VILA HOMERO THON - SANTO 
ANDRE 
06807000 - AVENIDA HÉLIO OSSAMU DAIKUARA, 210 - JARDIM VISTA ALEGRE - EMBU DAS 
ARTES 
06010170 - AVENIDA HILÁRIO PEREIRA DE SOUZA, 664 - CENTRO - OSASCO 

18603730 - AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 461 - CENTRO - BOTUCATU 

14170260 - AVENIDA MARGINAL MANOEL PAVAN, 109 - SÃO JOÃO - SERTÃOZINHO 

15990590 - AVENIDA PADRE NELSON ANTÔNIO ROMÃO, 1517 - NOVA MATÃO - MATÃO 

12411010 - AVENIDA PROFESSOR MANOEL CÉSAR RIBEIRO, 321 - JARDIM SANTA LUZIA - 
PINDAMONHANGABA 
14700440 - AVENIDA QUITO STAMATO, 530 - JARDIM SÃO JOÃO - BEBEDOURO 

06310010 - AVENIDA SANTA TEREZINHA , 24 - CENTRO - CARAPICUIBA 

12209621 - AVENIDA SÃO JOSÉ, 823 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

08780000 - AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 1000 - CENTRO CÍVICO - 
MOGI DAS CRUZES 
07850350 - ESTRADA DO GOVERNO, 185 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA 

13272795 - JOÃO PREVITALE, VALINHOS, S/N - SHOPPING CARIBE CENTER - JARDIM ALTO 
DA COLINA - VALINHOS 
07400000 - PRAÇA BARTOLOMEU BUENO, 7 - CENTRO - ARUJÁ 

17300000 - PRAÇA. DA REPUBLICA, S/N - CENTRO - DOIS CÓRREGOS 

13300179 - PRAÇA DOM PEDRO I, 102 - CENTRO - ITÚ 

075000000 - PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS, 13 - CRUZEIRO - SANTA ISABEL 

14890215 - PRAÇA GUERREIRO CECHETTI, S/N - JARDIM MORUMBI - JABOTICABAL 

14890215 - PRAÇA GUERREIRO CECHETTI, S/N - TERMINAL RODOVIÁRIO - JARDIM 
MORUMBI - JABUTICABAL 
01150011 - PRAÇA MARECHAL TEODORO, SN - MARECHAL TEODORO - SÃO PAULO 

12620970 - PRAÇA QUINZE DE JUNHO, 153 - CENTRO - PIQUETE 

01014010 - R JOAO BRICOLA , 32 - 15 ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO 

13160000 - RUA ALICE PEREIRA MONSUR , 51 - VILA QUEIROZ - ARTUR NOGUEIRA 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
     SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

       DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP 

 

24 

18240000 - RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES, 1299 - CENTRO - ANGATUBA 

15910000 - RUA ANTÔNIO DA SILVA, 1211 - JD. CALIFÓRNIA - MONTE ALTO 

07700000 - RUA ARGENTINA, 120 - CENTRO - CAIERAS 

16800000 - RUA BAHIA, 377 - CENTRO - MIRANDÓPOLIS 

13255900 - RUA BENEDITO DA SILVEIRA SANTOS, 156 - VILA SANTA LUIZA - ITATIBA 

09911510 - RUA CARAMURU, 1206 - CONCEIÇÃO - DIADEMA 

13478112 - RUA CARIOBA, 331 - JARDIM SANTANA - AMERICANA 

13206475 - RUA CICA, 1001 - VILA RAME - JUNDIAÍ 

12281490 - RUA COMENDADOR JOAO LOPES, 120 - CENTRO - CAÇAPAVA 

12281490 - RUA COMENDADOR JOÃO LOPES, 120 - CENTRO - CAÇAPAVA 

13360000 - RUA DA ABOLIÇÃO, 490 - PITANGUEIRAS - CAPIVARI 

17280000 - RUA DAMASIO RODRIGUES DE MORAES, 360 - JD ALVORADA - PERDENEIRAS 

13345020 - RUA DAS PRIMAVERAS, 1050 - PARQUE MALL - INDAIATUBA 

13324283 - RUA DAS TRAÍRAS, 85 - 148ª CIRETRAN - SALTO DE SÃO JOSÉ - SALTO 

08527140 - RUA DAVID DE ROGATIS, 49 - PARQUE DOURADO - FERRAZ DE VASCONCELOS 

13660000 - RUA DJALMA FORJAZ, 460 - CENTRO - PORTO FERREIRA 

07700135 - RUA DONA AMBROSINA DO CARMO BUONAGUIDE, 394 - CENTRO - CAIEIRAS 

18300070 - RUA DOUTOR JOSINO DE ARAÚJO, 751 - CENTRO - CAPÃO BONITO 

18300070 - RUA DOUTOR JOSINO DE ARAÚJO, 751 - CENTRO - CAPÃO BONITO 

18520000 - RUA DR. CAMPOS, 572 - CENTRO - CERQUILHO 

17180000 - RUA DR. SEBASTIÃO DE PAULA XAVIER, 352 - CENTRO - IACANGA 

15150000 - RUA DUQUE DE CAXIAS, 534 - CENTRO - MONTE APRAZÍVEL 

14470970 - RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA , 513 - CENTRO - PEDREGULHO 

13171180 - RUA ERNESTO BARIJAN, 250 - PLANALTO DO SO - SUMARE 

14540000 - RUA FÁBIO JOSÉ DE ARAUJO, 801 - CENTRO - IGARAPAVA 

17201100 - RUA FLORIANO PEIXOTO, 555 - CENTRO - JAÚ 

18530000 - RUA FRANCISCO DE TOLEDO, 408 - BAIRRO CAIXA D'AGUA - TIETÊ 

14930000 - RUA FRANCISCO HENRIQUE, 485 - CENTRO - BOA ESPERANÇA DO SUL 

14830000 - RUA GOIAS, 100 - PARQUE DOS ESTADOS - RINCÃO 

08577300 - RUA GUARULHOS, 473 - VILA MONTE BELO - ITAQUAQUECETUBA 

15440000 - RUA JACINTHO RUIZ GARCIA, 559 - CENTRO - NOVA GRANADA 

13050008 - RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO, 940 - JARDIM DO LAGO - CAMPINAS 

15910000 - RUA JEREMIAS DE PAULA EDUARDO, 1971 - CENTRO - MONTE ALTO 

01014010 - RUA JOÃO BRÍCOLA, 32 - CENTRO - SÃO PAULO 

13960970 - RUA JOAO LEONARDELLI, 158 - CENTRO - SOCORRO 

13272795 - RUA JOAO PREVITALI, S/N - SHOP. CARIBE CENTER - SÃO MARCOS - VALINHOS 

18320000 - RUA JOAQUIM ELIZÁRIO CAMPOS, 104 - CENTRO - APIAI 

13660000 - RUA JOAQUIM MIGUEL PEREIRA, 425 - JD. PROGRESSO - PORTO FERREIRA 

06760690 - RUA JORGE CAIXE, 306 - PORTAO - PITANGUEIRAS 

06716690 - RUA JORGE CAIXE, 306 - PORTÃO - COTIA 

07112100 - RUA JOSÉ CAMPANELLA, 189 - MACEDO - GUARULHOS 

18185000 - RUA JOSE DE NOBREGA, 464 - CENTRO - PILAR DO SUL 

13971025 - RUA JOSÉ IVALT FERNANDES, 55 - VILA PENHA DO RIO DO PEIXE - ITAPIRA 
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16450000 - RUA JÚLIO PRESTES, 515 - CENTRO - GETULINA 

13360000 - RUA LINO DORELLI, S/N - VILA SOUZA - CAPIVARI 

09530000 - RUA MAJOR CARLOS DEL PRETE, 651 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL 

11250000 - RUA MANOEL GAJO, 340 - CENTRO - BERTIOGA 

07790000 - RUA MANOEL VILABOIM, 210 - CENTRO - FRANCISCO MORATO 

18550000 - RUA MÁRIO GROSSO, 604 - JARDIM OREANA - BOITUVA 

19802020 - RUA OLAVO BILAC, 49 - VILA XAVIER - ASSIS 

13495000 - RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, 250 - PQ JOSÉ MODENEZ - IRACEMÁPOLIS 

06606000 - RUA PRESTES MAIA, 178 - PARQUE JANDIRA - JANDIRA 

18200320 - RUA PROFESSOR FRANCISCO VALIO, 500 - CENTRO - ITAPETININGA 

13930000 - RUA QUATORZE DE JULHO, 520 - CENTRO - SERRA NEGRA 

18085290 - RUA QUINZE DE AGOSTO, 4800 - JARDIM LEOCÁDIA - SOROCABA 

18900000 - RUA RANGEL PESTANA, 512 - CENTRO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO 

11505020 - RUA ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, 25 - VILA ELIZABETH - CUBATÃO 

13574022 - RUA ROBERTO SIMONSENS, 51 - VILA PELICANO - SÃO CARLOS 

13320130 - RUA RODRIGUES ALVES, 617 - CENTRO - SALTO 

15400000 - RUA SAO JOAO , 902 - CENTRO - OLIMPIA 

09370170 - RUA SÃO MATEUS, 100 - MATRIZ - MAUÁ 

17880000 - RUA SÃO PAULO, 767 - CENTRO - IRAPURU 

18130000 - RUA SÃO PEDRO, 15 - CENTRO - SÃO ROQUE 

13140000 - RUA SHUHEI MIYA, 42 - VISTA ALEGRE - PAULINIA 

13920000 - RUA SIQUEIRA CAMPO, 294 - CENTRO - PEDREIRA 

15200000 - RUA TRES DE MAIO, 552 - CENTRO - JOSE BONIFACIO 

18160000 - RUA VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, 51 - CENTRO - SALTO DE PIRAPORA 

17490000 - RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 66 - CINETRAN PIRATININGA - CENTRO - 
PIRATININGA 
18195000 - RUA VINTE E UM DE ABRIL, 219 - CENTRO - CAPELA DO ALTO 

12305090 - RUA WALDOMIRO ANSELMO, 25 - JARDIM MARCONDES - JACAREÍ 

13631030 - RUA 13 DE MAIO, 1521 - CENTRO - PIRASSUNUNGA 

14910000 - TRAVESSA SANTA MARIA, 252 - CIRETRAN - TABATINGA - VILA ROSSINI - 
TABATINGA 
13486605 - VIA LUIZ VARGA, 3235 - CHÁCARA BOA VISTA - LIMEIRA 

 
 
QUADRO III – PERMISSIONÁRIO-CONCESSIONÁRIOS E ROTAS 
  

Concessionárias/permissionárias e Itinerários 

URBES SOROCABA MUNICIPAL - VTE 

(CMT) - BOM - VALOR VARIÁVEL 

AESA - CRÉDITO 

AVOA - OURINHOS CIRCULAR VTE 

AVOA - ST CRUZ RIO PARDO / OURINHOS – VIA USINA 

BARCA SANTOS - BALSA ( IDA E VOLTA ) 

BB TURISMO - BARUERI MUNICIPAL - VTE VARIAVEL 

BEM CAIEIRAS - URBANO CAIEIRAS - VTE 

BEM EMBU - COOPERCAV VTE 

BEM OSASCO - VTE 
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BERTIOGA - INT LINHA 930 (GUARUJA / BERTIOGA) 

BERTIOGA - TARIFA INTERMUNICIPAL - VARIAVEL 

BOA VISTA - CAMP/ HORT./ NV HORT- CREDITO 

BOA VISTA (LINHA 88.13) CAMPINAS / HORTOLANDIA - VTE 

BREDA - SUZANO /  BERTIOGA VV - L 081 

CAMPO LIMPO - VARIÁVEL VTE 

CONSORCIO 123 - URBANO S.J. CAMPOS - VTE 

CRISTÁLIA - ITAPIRA / MOGI MIRIM (C/TX S/SEG) 

CRISTÁLIA - MOGI MIRIM / ITAPIRA (C/TX S/SEG) 

DANUBIO AZUL - ARARAQUARA / DESCALVADO 

DANUBIO AZUL - ARARAQUARA / MATAO - SUB - VTE 

DANUBIO AZUL - DESCALVADO / SAO CARLOS - ROD C/TX C/SEG 

DANUBIO AZUL - PORTO FERREIRA / SÃO CARLOS 

DANUBIO AZUL - SAO CARLOS / DESCALVADO - ROD C/TX C/SEG 

DANUBIO AZUL - SÃO CARLOS / PORTO FERREIRA 

EMPRESA CRUZ - ARARAQUARA /  TABATINGA (C/TX E S/SEG) 

EMPRESA CRUZ - TABATINGA / ARARAQUARA (C/TX S/SEG) 

EMTU FACIAL 0,10 

EMTU FACIAL 1,00 

EMTU FACIAL 2,00 

ESTANCIAS - CAMPINAS / PEDREIRA (S/SEG S/TX) 

ESTANCIAS - PEDREIRA / CAMPINAS (S/SEG  S/TX) 

EXP AMARELINHO - ITAPETININGA/ CAPÃO BONITO (S/SEG E S/TX) 

EXP AMARELINHO - SOROCABA / ITAPETININGA (S/SEG S/TX) 

EXP.  ITAMARATI - 6832 SJRP / BARRETOS (OLIMPIA/BARRETOS)  

EXP. ITAMARATI - 8185 SJRP / POTIRENDABA (UCHOA) 

EXP. ITAMARATI - 8605 SJRP / NOVA GRANADA - VTE 

EXP. ITAMARATI - RIBEIRÃO PRETO / JABOTICABAL - VTE 

EXP.ITAMARATI - MONTE ALTO / JABOTICABAL  (V.V - C/SEG) 

EXP.ITAMARATI - TANABI / S. J. RIO PRETO - VTE 

GUARUPAS - MUNICIPAL - VARIAVEL 

INTERSUL - JUQUITIBA / REGISTRO (INTERM - VTE) 

INTERSUL - REGISTRO / JUQUITIBA (INTERM - VTE) 

MACACARI - DOIS CÓRREGOS / JAÚ - VIA GUARAPUÃ (V.V) 

MACACARI - JAU - CIRCULAR (V.V) 

MAIS AMERICANA URBANO - VTE 

MANOEL RODRIGUES - OURINHOS / STA CRUZ RIO PARDO (VV) 

MAUÁ - SIM VTE 

MOGIPASSES - VTE 

NARDELLI - SALTO URBANO - VTE 

P. MARROM - CAÇAPAVA / TAUBATE – SUB  VTE 

P. MARROM - GUARATINGUETA / LORENA - SUB - VTE 

P. MARROM - GUARATINGUETA / LORENA – SUB (ROD) 

P. MARROM - GUARATINGUETA / PINDAMONHANGABA (C/TX E 
S/SEG) 

P. MARROM - LORENA / GUARATINGUETA - ROD 

P. MARROM - LORENA / PIQUETE – ROD 

P. MARROM - PINDAMONHANGABA / GUARATINGUETA (C/TX E 
S/SEG) 

P. MARROM - PIQUETE / LORENA – ROD 

P. MARROM - S. J. DOS CAMPOS / TAUBATÉ (C/TX E S/SEG) 
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P. MARROM - TAUBATE / S.J. DOS CAMPOS (C/TX E S/SEG) 

PIRACEMA - SALTO DE PIRAPORA / SOROCABA (SUB - V.V) 

PIRACICABANA - CRÉDITO VARIÁVEL 

PIRACICABANA - T02 - CRÉDITO 

PRATA - BOTUCATU / SAO MANOEL (C/TX C/SEG) 

PRATA - SAO MANOEL / BOTUCATU (C/TX C/SEG) 

R. D' OESTE - RIBEIRÃO PRETO /JABOTICABAL (V.V) 

R. D'OESTE - BEBEDOURO / RIBEIRÃO PRETO (SUB - V.V) 

R. D'OESTE - PITANGUEIRAS / RIBEIRÃO PRETO (VV) 

R. D'OESTE - SERTÃOZINHO / RIBEIRÃO PRETO - VTE 

R. FENIX - ITATIBA / JUNDIAI VTE 

R. L. C. TATUI - IPERO / SOROCABA - SUB (VV) 

R. L. C. TATUI - TATUI / SOROCABA (S/SEG V.V) 

R. L. CAMPINAS AVARE - VARIÁVEL VTE 

R. L. CAMPINAS VALINHOS - VALINHOS / VINHEDO - SUB 

R.L.CAMPINAS VALINHOS - URBANO VALINHOS 

R.L.CAMPINAS VALINHOS - URBANO VINHEDO  

REUNIDAS PTA - ARAÇATUBA / MIRANDÓPOLIS (SUB) VTE  

REUNIDAS PTA - ARARAQUARA / BOA ESPERANÇA DO SUL (ROD) 

REUNIDAS PTA - BAURU / JAU –  (ROD - C/TX E S/SEG) 

REUNIDAS PTA - BOA ESPERANÇA / ARARAQUARA - VTE 

REUNIDAS PTA - JAU / BAURU - (SUB) VTE 

REUNIDAS PTA - JAU / PEDERNEIRAS - SUB  VTE 

REUNIDAS PTA - MIRANDOPOLIS / ARACATUBA (ROD - C/ TX) 

REUNIDAS PTA - PERDENEIRAS / JAU - CONVENCIONAL (S/SEG) 

REUNIDAS PTA - PIRATININGA / BAURU (CIRCULAR) VTE 

RIOPRETRANS - S JOSE DO RIO PRETO VTE 

ROD T. SÃO JOSE - TAUBATE / S L PARAITINGA - VV 

ROD. IBITINGUENSE - BAURU / DUARTINA 

ROD. IBITINGUENSE - DUARTINA BAURU 

SALAMANCA - ARTHUR NOGUEIRA / CAMPINAS 

SALAMANCA - CAMPINAS / ARTHUR NOGUEIRA 

SÃO JOAO - SOROCABA / BOITUVA - VTE 

SAO JOAO - VOTORANTIM / SOROCABA - VTE 

SAO JOSE - VTE MUNICIAL GUARATINGUETA 

SBCTRANS - VTE 

SPTRANS - BILHETE ÚNICO VT  

TRANSFADA - APIAI / SOROCABA 

TRANSFADA - SOROCABA / APIAI 

TRANSPEN - CAPÃO BONITO / ITAPEVA (C/TX - C/SEG) 

TRANSPEN - ITAPEVA / CAPÃO BONITO (C/TX - C/SEG) 

TRANSURB - MUNICIPAL BAURU 

TRANSURB - RIBEIRAO PRETO - VTE - VARIAVEL 

TRANSURB - RIBERAO PRETO - VTE - MUNICIPAL 

TRANSURC - CARTÃO FUI - URBANO CAMPINAS 

V. BONAVITA - 88.04 CAMPINAS / INDAIATUBA - VTE 

V. BONAVITA - 92.04 SALTO / INDAIATUBA - VTE 

V. BONAVITA - CAMPINAS / PAULINIA - VTE 

V. BONAVITA - CAPIVARI / SALTO (S/TX S/SEG) 

V. BONAVITA - INDAIATUBA / CAPIVARI (C/TX C/SEG) 

V. BONAVITA - SALTO / INDAIATUBA - VTE 
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V. BONAVITA - SALTO / ITU - VTE 

V. CALVIPE - SOROCABA / CERQUILHO (C/TX) VV 

V. COMETA - ITAPETININGA / SOROCABA (C/SEG) 

V. COMETA - PILAR DO SUL / SOROCABA (C/TX S/SEG) 

V. COMETA - SOROCABA / PILAR DO SUL - ROD - (C/TX S/SEG) 

V. INDAIATUBA - VTE - VARIÁVEL 

V. JACAREI - S. J. DOS CAMPOS / JACAREÍ (SATÉLITE) 

V. PARATY - ARARAQUARA / RIBEIRAO BONITO (V.V - SUB) 

V. PARATY - IBATE / SÃO CARLOS - VTE 

V. PARATY - SÃO CARLOS / ARARAQUARA - (VV) - VTE 

V. RIO CLARO - ARARAS / LIMEIRA (S/PEDAGIO) 

V. RIO CLARO - LIMEIRA / ARARAS (S/PEDAGIO) 

V. SAO BENTO - FRANCA / RIBEIRÃO PRETO (C/TX) 

V. SAO BENTO - RIBEIRÃO PRETO / BARRINHA - VTE 

V. SAO BENTO - RIBEIRÃO PRETO / FRANCA (C/TX) 

V.CALVIPE - SOROCABA / TIETE (C/TX) V.V 

VIACAO BEIRAMAR - MONGAGUA CIRCULAR 

VIASOL - DESCALVADO / SAO CARLOS (C/TX C/SEG) 

VIASOL - SAO CARLOS / DESCALVADO (S/SEG S/TX) 

 
 
QUADRO IV – ESTIMATIVA – BENEFICIÁRIOS  

QUANTIDADE DE 
BENEFICIÁRIOS 

VALOR TOTAL 
DIÁRIO 

ESTIMATIVA MENSAL             
21 DIAS UTEIS 

172 R$ 2.835,02 R$ 59.535,38 

 
 

QUADRO V – ESTIMATIVA DO VALOR DOS CRÉDITOS 

 ESTIMATIVA MENSAL ESTIMATIVA (15 meses) 

Beneficiários – Atuais  R$ 59.535,38 R$ 893.030,70 

 

 

6. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1.  O contrato será celebrado com duração de 15 (quinze) meses, podendo ser prorrogado de 

acordo com a legislação vigente.  

 

 

 

 

 

 



    GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
     SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

       DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP 

 

29 

 
ANEXO II  

 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Ao 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP. 
Pregão Eletrônico n° 007/2017 
Processo n° 206477/2016 

 

Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da licitação supra referida e 
de seus anexos, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade o objeto deste Pregão, 
em consonância com as especificações do Memorial Descritivo (Anexo I) e demais Anexos, pelo 
prazo de 15 meses, pelo seguinte valor estimado: 
  

* VALOR MENSAL  
ESTIMADO PARA 
CONCESSÃO DE  

VALE TRANSPORTE  
(R$) 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
EM PERCENTUAL 

(%) 

VALOR ESTIMADO 
MENSAL DA TAXA 

 DE ADMINISTRAÇÃO 
 (R$) 

VALOR 
MENSAL 

ESTIMADO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

PARA 15 MESES 
(R$) 

(A) (B) (C) = (A) X (B) (D) = (A) + (C) (E) = (D) X 15 

R$ 59.535,38 ______ % R$ __________ R$_________ R$ __________ 

 

1 - A Taxa de Administração, se fracionada, não pod erá exceder duas casas decimais após 
a vírgula. 

2 – A taxa de administração deve contemplar todos o s custos, tarifas e taxas inerentes ao 
serviço licitado, não cabendo nenhum outro adiciona l, a qualquer título, conforme 
especificações do Memorial Descritivo – Anexo I. 

* Valores dos vales-transportes utilizados como forma de equiparação de todos os licitantes, não 
podendo ser alterados. O Valor Mensal Estimado dos Vales-Transportes já contém todas as 
integrações de transportes que o Departamento Estadual de Trânsito julga necessárias e as 
reduções de preço daí decorrentes. 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

__________________________________ 
Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 
Tel/Fax para contato 

Nº do CNPJ da Empresa 
 

OBS: A proposta deverá ser enviada somente pela emp resa vencedora do pregão. 
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ANEXO III 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 42.9 11/98) 
 
 
 
 
Ao 

DETRAN-SP 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

PROCESSO DETRAN Nº 206477/2016 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Eu ___________________________ (nome completo), representante legal da 

empresa ____________________ (nome da licitante), interessada em participar do Pregão em 

referência realizada pelo DETRAN-SP, DECLARO sob as penas da lei, que, nos termos do 

parágrafo 6º, do artigo 27, da Lei Estadual nº 6.544, de 22/11/1989, e do inciso V, do artigo 27, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, a ___________________ (nome da licitante), encontra-

se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

 
 
 

Local, e data _______________________________. 
 
 
 

__________________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 
Nome da Empresa 

Tel/Fax para contato 
Nº do CNPJ da Empresa 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO  LEGAL PARA 

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
Ao 

DETRAN-SP 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

PROCESSO DETRAN Nº 206477/2016  

 
 
 
 

DECLARO sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 

10.218, de 12 de fevereiro de 1999. 

          
 
 
         Local, e data ________________________. 

 
 
 

__________________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 
Nome da Empresa 

Tel/Fax para contato 
Nº do CNPJ da Empresa 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA ATENDE ÀS NORMAS  

RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 
 
 
Ao 

DETRAN-SP 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 

PROCESSO DETRAN nº 206477/2016 

 
 
 
 

Eu _____________________ (nome completo), representante legal da 

empresa _______________________ (nome da licitante), interessada em participar no processo 

licitatório – modalidade PREGÃO ELETRÔNICO acima referido, do DETRAN-SP, DECLARO sob 

as penas da lei que cumprimos as normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

 
 

(Local), ___ de _________________ de 2017   
 
 
 

__________________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 
Nome da Empresa 

Tel/Fax para contato 
Nº do CNPJ da Empresa 
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ANEXO VI  

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº 000/2017 

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2017 

PROCESSO Nº 206477/2016 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP E A 
EMPRESA _______________, PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO MEDIANTE AQUISIÇÃO, 
TRIAGEM INDIVIDUALIZADA E ENTREGA DE VALES 
TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES PARA USO 
DE 172 EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO – DETRAN-SP. 

 
 

Aos _____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e dezessete, nesta 
cidade de São Paulo, compareceram de um lado o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO – DETRAN-SP, situado na Rua João Brícola nº 32 – 12º andar – Centro, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 15.519.361/0001-16, 
neste ato representado pela Diretora Setorial da Diretoria de Administração, Sra. Claudia Santos 
Fagundes, R.G. nº 25.483.896-0, inscrito no CPF nº 250.692.678-09, no uso da competência que 
lhe foi atribuída pela Portaria DETRAN nº 222, de 11/05/2016, alterada pela Portaria DETRAN nº 
312, de 08/07/2016, c.c. artigo 10, Inciso VI, da Lei Complementar nº 1.195, de 17/01/2013, e 
artigo 10, Inciso I, alínea “g”, do Regulamento do DETRAN, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
59.055, de 09/04/2013, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 
________________ com sede à Rua _________________, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº___________, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por_________________, RG nº ________________, 
CPF/MF nº __________, cargo ___________, em face da adjudicação efetuada no Pregão 
Eletrônico nº 007/2017, conforme despacho exarado às fls. ________ do Processo Detran nº 
206477/2016, pelo presente instrumento avençam um contrato de prestação de serviços, 
sujeitando-se às normas  da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto estadual nº 47.297, 
de 06/11/2002, Decreto estadual nº 49.722, de 24/06/2005, Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, 
Resolução SF-23, de 25/07/2007, Resolução CC-27, de 25/06/2006, com as alterações 
introduzidas pela Resolução CC-52, de 26/11/2009, Lei federal nº 8.666, de 23/06/1993, Lei 
estadual nº 6.544, de 22/11/1989 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às 
seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam. 

 
I – DO OBJETO 
 
1. Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de gerenciamento mediante 
aquisição, triagem individualizada e entrega de vales transporte em suas diversas modalidades 
para uso de 172 empregados do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP. 
 
1.1. O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 
 
1.2. O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e a 
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qualidade requeridas.   
II – DO LOCAL, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS   
 
2.1. O objeto deste contrato deverá ser executado em conformidade com as especificações do 
Memorial Descritivo, Anexo I do Edital, correndo por conta da Contratada as despesas as 
despesas decorrentes da execução do objeto do contrato.   
 
2.2. A execução dos serviços deverá ter início em até 05 (cinco) dias, a contar da data da 
emissão da Ordem de Início dos Serviços.  
 
III – DA VIGÊNCIA 
 
3.1. O prazo de vigência deste contrato é de 15 (quinze) meses, contados da data de emissão  
da Ordem de Início dos Serviços.  
 
3.1.1. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual (ais) e 
sucessivo(s) período(s), a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 
termos e condições permitidos pela legislação vigente.  
 
3.2. A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o 
faça mediante documento escrito, recebido pela Unidade Contratante em até 120 (cento e vinte) 
dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.  
 
3.3. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal 
nº 8.666/1993.  
 
3.4. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará à Contratada direito a qualquer espécie de indenização.  
 
3.5. Não obstante o prazo estipulado no subitem 3.1 deste item III, a vigência contratual nos 
exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de 
cada exercício, para atender as respectivas despesas. 
 
3.6. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 3.5 deste 
item III, a Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.  
 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas 
estabelecidas na Lei federal n°8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento deste Contratante.  
 
4.2. A empresa Contratada deverá disponibilizar um serviço “on-line” para pedidos e 
gerenciamento administrativo, em conexão segura, através de aplicativo Web ou outro similar. A 
operacionalização pelo Contratante deverá ser através de usuário/senha devidamente 
cadastrado para tal função. Devendo disponibilizar 4 (quatro) usuários e a identificação dos 
usuários e senhas cadastradas serão indicadas formalmente pelo Contratante após a assinatura 
do contrato. 
 
4.2.1. O sistema “on-line” para solicitação e gerenciamento de vales transporte oferecido deverá 
permitir acesso irrestrito para movimentação de cadastro – inclusão, exclusão, suspensão ou 
alteração de benefícios. 
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4.2.2. Havendo indisponibilidade temporária do sistema “on-line” a Contratante poderá fazer os 
pedidos por qualquer outro meio com esta finalidade. 
4.3. A contratada fica responsável por sanar eventuais defeitos nos vales e cartões, bem como 
providenciar a substituição de vales com prazo vencidos em até no máximo 30 (trinta) dias após 
seu vencimento. 
 
4.4. Os procedimentos de segurança pelo transporte dos Vales e o seguro contra roubo e furto 
até a entrega são de responsabilidade exclusiva da Contratada.  
 
4.5. A conferência dos envelopes e seus controles de segurança são de responsabilidade da 
Contratada, devendo a mesma sanar quaisquer divergências em caso de diferenças em relação 
às quantidades entregues. 
 
4.6. A Contratada emitirá quando solicitada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, relatórios 
sobre o fornecimento de vales-transportes. 
 
4.7. Os valores dos vales transporte inicialmente estimados para esta contratação estão sujeitos 
à alteração, mediante reajuste das tarifas de transporte público, desde que devidamente 
autorizadas pelos órgãos competentes sem implicar em qualquer alteração do percentual da 
Taxa de Administração. Neste caso, a Contratada deverá comunicar o DETRAN-SP no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da mudança de preço, cabendo ao DETRAN-SP a 
decisão, após a verificação da efetiva ocorrência do reajuste comunicado. 
 
4.8. A Contratada deverá substituir os vales, em caso de estipulação pelos órgãos gestores de 
transporte público.  
 
4.9. Será de responsabilidade da Contratada o serviço de atendimento ao cliente pela perda, 
extravio ou roubo dos cartões, bem como o ressarcimento dos créditos eventualmente 
existentes, não cabendo ao DETRAN-SP intermediar de qualquer forma esse serviço. 
 
4.10. Cabe à Contratada assegurar o caráter pessoal dos dados dos empregados do DETRAN-
SP, não sendo autorizada a divulgação ou uso para fins estranhos ao objeto.  
 
4.11. Quando necessário, devido a novas contratações de novos empregados públicos após o 
pedido mensal, o DETRAN-SP poderá solicitar no mesmo mês, quantidades extras de vales-
transportes, limitadas a quantidade de contratações, cuja entrega deverá ser providenciada pela 
CONTRATADA em, no máximo, 10 (dez) dias úteis. 
 
4.12. A Contratada deverá repor e/ou substituir os vales num prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis após a comunicação do DETRAN-SP, quando for detectada qualquer divergência no ato da 
conferência dos bilhetes.  
 
4.13. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 
 
4.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização da Contratante em seu acompanhamento; 
 
4.14.1. A Contratada se responsabiliza por todos os ônus e obrigações concernentes à 
legislação civil, trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, de acidentes do trabalho e outras, se 
existirem, resultantes da execução do presente ajuste. 
 
4.14.2. Não recairá e nem tampouco será transferida qualquer responsabilidade à Contratante, 
em caso de inadimplência da Contratada com referência aos encargos mencionados no subitem 
4.14.1 da Cláusula IV. 
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4.15. Dar ciência imediata e por escrito à Contratante sobre qualquer anormalidade que verificar 
na execução dos serviços; 
 
4.16. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações 
sobre seus serviços; 
 
4.17. Estabelecer dispositivos claros e objetivos de modo a possibilitar à Contratante o controle 
rápido e eficaz quanto à quantidade emitida e efetivamente distribuída de cartões; 
 
4.18. Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, frete e seguro relativo à entrega dos 
vales-transportes; 
 
4.19. Responder por todos os impostos, taxas, emolumentos, seguros e contribuições fiscais e 
parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre as atividades 
resultantes deste Contrato; 
 
4.20. Manter-se durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo 
procedimento licitatório. 
 
4.21. A empresa contratada deverá atender a todos os pedidos de modalidades de transporte 
coletivo urbano de vales transporte efetuados, independentemente da empresa fornecedora e do 
tipo do vale solicitado, desde que os mesmos façam parte do Sistema de Vale Transporte e que 
sejam fornecidas pelo Poder Público e/ou suas permissionárias, de acordo com a legislação 
vigente. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por 
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, relacionados de forma direta ou 
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, e 
colaboradores. 
 
Parágrafo Segundo: Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 
60.106/2014, a CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir 
fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 
estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes: 
 
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 
terceira pessoa a ele relacionada;  
 
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 
do atos ilícitos previstos em Lei;  
 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
 
IV – no tocante a licitações e contratos: 
 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; 
 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
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c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 
celebrar contrato administrativo; 
 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 
 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; 
 
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, 
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 
fiscalização do sistema financeiro nacional. 
 
Parágrafo Terceiro:  O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e 
Segundo desta Cláusula também poderá submeter a CONTRATADA  à rescisão unilateral do 
contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e 
administrativas e da instauração do processo administrativo de responsabilização de que trata a 
Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.  
   
V – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
5.1. O Contratante, além das demais obrigações expressamente previstas neste Contrato e de 
outras decorrentes da natureza do ajuste, se obriga a: 
 
5.1.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
5.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços; 
 
5.1.3. Prestar à Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados; 
 
5.1.4. Efetuar o pagamento nos termos e nos prazos elencados neste Contrato. 
 
5.1.5. Comunicar a Contratada qualquer alteração nos meios de transporte utilizados pelos seus 
empregados, no ato da realização do pedido.  
 
5.1.6. Certificar permanentemente de que estão sendo observados os preços fixados pela 
autoridade pública competente em relação a cada serviço de transporte público.   
 
VI – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
6.1. Os serviços de que tratam o objeto deste ajuste serão remunerados, única e exclusivamente 
pelo percentual da Taxa de Administração ofertada pela Contratada, correspondente a ____ % 
(________) nos termos de sua proposta comercial, que incidirá sob o valor total mensal dos 
vales transportes fornecidos. 
 
6.2. Sendo, pois, a Taxa de Administração a única remuneração que a Contratada fará jus, nela 
estarão incluídas, além do lucro, todos os custos com mão de obra, acessórios, materiais, 
produtos, transporte, envelopamento, seguros, taxa de entrega e demais insumos necessários à 
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execução dos serviços, tributos de qualquer natureza, despesas diretas e indiretas, encargos 
sociais, além de outros, se houverem. 
 
VII – DOS PREÇOS, DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURS OS 
 
A Contratada obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo percentual de taxa de 
administração relacionado abaixo, obtido na licitação indicada no preâmbulo, em que estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas 
indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza, a saber: 
 
•••• Valor Mensal Estimado pata a Concessão de Vale Transporte: R$ ________, Taxa de 
Administração em percentual: ______ %, Valor estimado mensal da Taxa de Administração: R$ 
________, Valor Mensal Estimado: R$ _______, Valor Total Estimado para 15 meses: R$ 
________. 
 
•••• O valor total estimado do presente contrato é de R$ ...................(.............................), , sendo 
R$ ...................(.............................),  referente ao exercício de 2017 e R$  
...................(.............................), referente ao exercício de 2018, no presente exercício o valor 
onerará........., devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente 
consignados valores a esse título.  
 
VIII – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
8.1. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 
procedimentos. 
 
8.2. Após o término de cada período mensal, a Contratada entregará relatório contendo o 
quantitativo total mensal dos serviços efetivamente realizados, com identificação completa de 
cada um dos vales transporte efetivamente fornecidos, especificação dos respectivos valores, e 
do valor da taxa de administração. 
 
8.3. O relatório de medição deverá discriminar o número do presente contrato, o seu objeto e o 
período abrangido por ela. 
 
8.4. O Contratante solicitará à Contratada, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a 
correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 
 
8.5. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados de acordo 
com a cláusula VI deste Contrato. 
 
8.5.1. O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação do preço unitário contratado às 
correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, descontadas as 
importâncias relativas a serviços não aceitos e glosados pela Contratante por motivos imputados 
à Contratada. 
 
8.5.2. A realização dos descontos indicados no subitem 8.5.1 não prejudica a aplicação de 
sanções à Contratada, por conta da não execução dos serviços, nos termos da Resolução SEP 
nº 6, de 27-06-1990. 
 
8.6. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o Contratante atestará a 
medição mensal, comunicando à Contratada, no prazo de 03 (três) dias úteis contados do 
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente nota 
fiscal/fatura, a ser apresentada no primeiro dia útil subsequente à comunicação dos valores 
aprovados. 
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8.7. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra o Contratante e serão 
apresentados na Gerência de Recursos Humanos do Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN-SP, localizada na Rua João Brícola nº 32 – 14º andar – Centro – São Paulo – SP. 
 
8.8. O relatório de medição não aprovado pelo Gestor será devolvido à Contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido no subitem 8.6 desta cláusula, a partir da data de sua reapresentação. 
 
8.9. A devolução do relatório de medição não aprovado pelo Gestor não poderá ser invocado 
como argumento para que a Contratada suspenda a execução dos serviços.  
 
IX – DOS PAGAMENTOS 
 
9.1. Os pagamentos relativos ao fornecimento de vales transporte e taxa de administração serão 
efetuados mensalmente no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 2º do Decreto nº 32.117, de 
10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contado da data de 
medição dos serviços, nas condições e prazos fixados na cláusula VIII deste contrato, e desde 
que a correspondente nota fiscal/fatura, acompanhada de comprovantes de regularidade junto ao 
FGTS e INSS, seja protocolada na Seção competente no prazo de até 03 (três) dias úteis 
contados do recebimento da comunicação de que trata o subitem 8.6 da cláusula anterior. 
 
9.1.1. A não observância do prazo previsto para apresentação das notas fiscais/faturas ensejará 
a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os 
atrasos. 
 
9.1.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para 
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de pagamento de que trata o subitem 9.1 desta 
cláusula será postergado por igual número de dias correspondentes à nova apresentação das 
notas fiscais/faturas sem incorreções. 
 
9.2. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome 
da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por 
ocasião da realização de cada pagamento. 
 
9.2.1. O cumprimento da condição a que se refere o parágrafo anterior poderá se dar pela 
comprovação, pela Contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da 
Lei estadual nº 12.799/2008. 
 
9.3. Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada no Banco do Brasil S/A. 
 
9.4. Havendo atraso nos pagamentos, por culpa exclusiva da Contratante, sobre o valor devido 
incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como 
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em 
relação ao atraso verificado. 
 
9.5. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido, nos termos da Lei 
Complementar federal nº 116, de 31.07.03. A comprovação de seu recolhimento deverá estar 
referida ao município em que estabelecido o prestador dos serviços, em consonância com o 
disposto no art. 3º da referida Lei Complementar, respeitando as seguintes determinações: 
 
I – Quando da celebração do contrato, a Contratada deverá indicar a legislação municipal 
aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do 
tributo, pelo tomador dos serviços; 
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II – Caso se mostre exigível a retenção do imposto, o Contratante, na qualidade de responsável 
tributário, deverá reter a quantia correspondente do valor da nota fiscal/fatura e recolher a 
respectiva importância em nome da Contratada. 
III – Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do imposto pelo tomador dos serviços, a 
Contratada deverá obedecer às seguintes regras: 
 
a) apresentar declaração da Prefeitura com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se 
for o caso, da condição de isenção; 
 
b) apresentar comprovante do recolhimento do ISSQN por meio de cópias autenticadas das 
guias correspondentes ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de emissão da 
nota fiscal/fatura; 
 
c) caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura não haja decorrido o prazo legal para 
recolhimento do ISSQN, 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. 
 
9.6. A não apresentação das comprovações relativas ao ISSQN, assegura ao Contratante o 
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
 
X – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 
O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, durante a vigência 
do contrato e suas possíveis prorrogações. 
 
XI – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS CONTRA TADOS 
 
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério do Contratante, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial 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. 
 
XII – DAS SANÇÕES 
 
Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de São 
Paulo, pelo prazo de até 05 (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. 
 
Parágrafo primeiro - A sanção de que trata o caput desta cláusula poderá ser aplicada 
juntamente com as multas previstas na Resolução SEP nº 6, de 27.06.1990, garantido o 
exercício prévio do direito de defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no sítio 
www.esancoes.sp.gov.br.  
 
Parágrafo segundo - O Contratante reserva-se o direito de descontar das faturas os valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas. 
 
Parágrafo terceiro - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
Parágrafo Quarto: A prática de atos que atentem contrato o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a 
constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será 
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objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei 
Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 
7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 
XIII – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
 
13.1. 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. 

 
13.1.1. A Contratada reconhece, desde já, os direitos do Contratante nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 77 da Lei Estadual nº 
6.544/89. 
 
XIV – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBR IGAÇÕES CONTRATUAIS 
 
A Contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como 
cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte. 
 
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Fica ajustado, ainda, que: 
 
15.1. Consideram-se partes integrantes do presente Contrato, como se nele estivessem 
transcritos: 
 
a) o Edital da Licitação, Pregão Eletrônico nº 007/2017 e seus anexos; 
 
b) a Proposta apresentada pela Contratada; 
 
c) a Resolução SEP nº 6, de 27/06/90.  
 
15.1.1. Aplicam-se às omissões deste Contrato as disposições da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, regulamento anexo à Resolução n° 
CC-27, de 25/05/2006, do Decreto estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, Resolução 
CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 

 
XVI – DO FORO 
 
16.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 
 
 
DETRAN-SP                                                                     CONTRATADA      
 

                                                 
_________________                                                       ____________________ 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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___________________                                                  ______________________ 

 
 
 

ANEXO VII 
 

RESOLUÇÃO SEP nº 6, de 27 de junho de 1990 
 

 
Dispõe sobre a aplicação de multas previstas nos arts. 79, 
80 e 81, incisos II, da Lei 6.544, de 22-11-89. 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO  resolve: 
 
Artigo 1º. – A aplicação das multas a que alude os artigos 79, 80 e 81, inciso II, da Lei 6.544/89, 
obedecerá, no âmbito desta Secretaria de Economia e Planejamento, as seguintes normas: 
 

 
SEÇÃO I 

Da multa por atraso 
  
Artigo 2º. – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, calculada por dia de atraso e, cumulativamente, sobre o valor da obrigação não cumprida, 
incluída a atualização contratual, se for o caso, na seguinte proporção: 
 
a) atraso até 30 dias, multa de 0,4%, 
 
b) atraso superior a 30 dias, multa de 0,8%, 
 
§ 1° - a reincidência na falta contemplada neste artigo ensejerá a aplicação da multa em dobro. 
 
Artigo 3º. – Se o objeto do contrato não for aceito, o contratado deverá substituí-lo ou 
providenciar sua regularização dentro do prazo assinalado pela Administração, sob pena de 
sujeitar-se às multas do artigo anterior. 
 

 
SEÇÃO II 

Da multa por inexecução 
 
Artigo 4º. – A inexecução total ou parcial do ajuste sujeita o contratado às seguintes penalidades, 
a serem aplicadas isolada ou cumulativamente: 
 
I – multa de 10 a 30% calculada sobre o total ou parte da obrigação não cumprida; 
 
II – multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação efetuada para a 
realização ou complementação de obrigação não cumprida. 
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Artigo 5º. – Previamente à imposição da multa contemplada no artigo anterior, será notificado o 
interessado facultando-lhe defesa prévia no prazo de 5 dias úteis do recebimento da notificação, 
nos termos do artigo 81 , da Lei 6.544/89. 
 
 
 
 

SEÇÃO III 
Dos recursos 

 
Artigo 6º. – Da imposição das multas cabe recurso, no prazo de 5 dias úteis da intimação do ato, 
nos termos do artigo 83, inciso I, letra “c”, da Lei 6.544/89. 

 
 

SEÇÃO IV 
Do pagamento da Multa 

 
Artigo 7º. – Da aplicação da multa o adjudicatório ou contratado será notificado pessoalmente, 
por escrito, para recolha ao Tesouro do Estado, no prazo de 7 dias úteis o valor correspondente. 
 
Parágrafo Único – A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo 
contrato ou cobrada judicialmente, sendo, em qualquer caso, o seu valor atualizado de acordo 
com o índice oficial de correção monetária a ser aplicado a partir da data na qual se verificou o 
seu inadimplemento.  
 

SEÇÃO V 
Disposições Gerais 

 
Artigo 8º. – As disposições desta resolução aplicam-se a todos os contratados celebrados por 
esta Secretaria, inclusive os precedidos de dispensa de licitação ou declaração de sua 
inexigibilidade, nos termos da legislação vigente. 
 
Artigo 9º. – As multas estabelecidas nesta Resolução não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em lei.  
 
Artigo 10º. – A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada 
a Resolução SEP 1, de 17-8-79, retificada pela Resolução SEP 7, conforme publicação no D.O 
de 22-8-79.  
 
 
 
 
 

 


