
RETIFICAÇÃO DO ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
: 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº:00017/2016 - EACH 

 

.:Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, produtos/serviços que não atendam aos 
requisitos preestabelecidos. Assim as empresas que cotarem deverão estar cientes das 
especificações de seus produtos/serviços; 

 

.:Quando exigidos no edital, a Licitante vencedora e demais Licitantes que aderirem à 

ata, deverão apresentar o ANEXO - "DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL 

EM GARANTIA" e/ou outro(s) documento(s) requerido(s) no ANEXO "DOCUMENTOS 

DA PROPOSTA" (se houver). 

 

.:Caso haja necessidade, a Administração poderá, a qualquer tempo, solicitar da 
Licitante vencedora e demais Licitantes que aderirem à Ata de Registro de Preços, a 
documentação comprobatória da procedência dos bens ofertados, que deverá ser 
apresentada no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação, sob pena de 
caracterização do descumprimento da obrigação assumida, cabendo as penalidades 
previstas neste instrumento. 

 

OBJETO 

Edital de PREGÃO: PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 0017/2016 – EACH/USP 

CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASSAGEIROS EM VIAGENS PARA ATIVIDADES DE ENSINO EM ÔNIBUS E MICRO ONIBUS, EM 

TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM MOTORISTA, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADADE 
(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratação de pessoa 
jurídica especializada em 
locação de transporte 
terrestre de passageiros 
em ÔNIBUS EXECUTIVO 
com capacidade de no 
mínimo 46 (quarenta e 
seis) lugares, para viagens 
urbanas (dentro do 
município de São Paulo). 
Características do veículo: 
Equipado com ar 

 
 
 
 
 
 

A = 500 km 



1 condicionado, GPS, som, 
toalete, TV, DVD, frigobar, 
poltronas de tecido, 
individuais e reclináveis, 
capacidade para 46 
passageiros, cinto de 
segurança e com 
motorista. Diárias de 12 
horas de permanência do 
veículo. OBSERVAÇÃO: 
quando a permanência 
não atingir até 6 horas, 
será considerada 0,5 
diária (meia diária). 

 
 
 
 
 
 
 

A = 7 Diárias 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

2 

Contratação de pessoa 
jurídica especializada em 
locação de transporte 
terrestre de passageiros 
em ÔNIBUS EXECUTIVO 
com capacidade de no 
mínimo 46 (quarenta e 
seis) lugares, para viagens 
intermunicipais. 
Características do veículo: 
Equipado com ar 
condicionado, GPS, som, 
toalete, TV, DVD, frigobar, 
poltronas de tecido, 
individuais e reclináveis, 
capacidade para 46 
passageiros, cinto de 
segurança e com 
motorista Diárias de 12 
horas de permanência do 
veículo. OBSERVAÇÃO: 
quando a permanência 
não atingir até 6 horas, 
será considerada 0,5 
diária (meia diária). 

 
 
 
 
 
 

A= 10.000 Km 

 
 
 
 
 
 

A= 90 Diárias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Contratação de pessoa 
jurídica especializada em 
locação de transporte 
terrestre de passageiros 
em ÔNIBUS EXECUTIVO 
com capacidade de no 
mínimo 46 (quarenta e 
seis) lugares, para viagens 
interestaduais. 
Características do veículo: 
Equipado com ar 
condicionado, GPS, som, 
toalete, TV, DVD, frigobar, 
poltronas de tecido, 
individuais e reclináveis, 
capacidade para 46 
passageiros, cinto de 
segurança e com 
motorista. Diárias de 12 
horas de permanência do 
veículo. OBSERVAÇÃO: 
quando a permanência 
não atingir até 6 horas, 
será considerada 0,5 
diária (meia diária). 

 
 
 
 
 
 

A= 12.000 Km 

 
 
 
 
 
 
 

A= 77 Diárias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Contratação de pessoa 
jurídica especializada em 
locação de transporte 
terrestre de passageiros 
em MICRO ONIBUS 
EXECUTIVO com 
capacidade de no mínimo 
26 (vinte e seis) lugares, 
para viagens urbanas 
(dentro do município de 
São Paulo). Características 
do veículo: Equipado com 
ar condicionado, GPS, 
som, toalete, TV, DVD, 
frigobar, poltronas de 
tecido, individuais e 
reclináveis, capacidade 
para 26 passageiros, cinto 
de segurança e com 
motorista. Diárias de 12 
horas de permanência do 
veículo. OBSERVAÇÃO: 
quando a permanência 
não atingir até 6 horas, 
será considerada 0,5 
diária (meia diária). 

 
 
 
 
 
 

A= 200 Km 

 
 
 
 
 
 
 

A= 2 Diárias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Contratação de pessoa 
jurídica especializada em 
locação de transporte 
terrestre de passageiros 
em MICRO ONIBUS 
EXECUTIVO com 
capacidade de no mínimo 
26 (vinte e seis) lugares, 
para viagens 
intermunicipais. 
Características do veículo: 
Equipado com ar 
condicionado, GPS, som, 
toalete, TV, DVD, frigobar, 
poltronas de tecido, 
individuais e reclináveis, 
capacidade para 26 
passageiros, cinto de 
segurança e com 
motorista. Diárias de 12 
horas de permanência do 
veículo. OBSERVAÇÃO: 
quando a permanência 
não atingir até 6 horas, 
será considerada 0,5 
diária (meia diária). 

 
 
 
 
 
 

A= 4.000 Km 

 
 
 
 
 
 
 

A= 10 Diárias 

OBSERVAÇÃO: a cada 12 horas será computado uma diária de permanência do veículo e 

quando não atingir até 6 horas será considerado 0,5 diária. 

 

2 – OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL  

a) Para prestação do serviço, o(s) motorista(s) se apresentará(ao) devidamente uniformizados, 

providos de recursos para cobertura de seus gastos com pedágios, estacionamento, refeições, 

hospedagem, taxas, abastecimento de combustível, lubrificantes, peças e outras que fizerem 

necessárias; 

 b) A prestação de serviço de transporte de docentes, alunos e funcionários, nos locais e horários 

determinados pela Escola de Artes Ciências e Humanidades da USP, deverá ser desenvolvida de 

forma segura e confortável, envolvendo veículo adequado, em perfeito estado de 

funcionamento, conservação e higiene, bem como mão-de-obra capacitada para sua perfeita 

execução;  

c) Durante a vigência da prestação de serviços, os veículos deverão ter no máximo, a idade de 

10 (dez) anos, contada da data de seu primeiro licenciamento;  

d) Horário de apresentação do veículo no local de partida deverá anteceder, no mínimo, 

15(quinze) minutos ao horário programado; 



e) O(s) motorista(s) e veículo(s) deverão estar devidamente habilitados pelos órgãos 

competentes, segundo as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN;  

f) O itinerário e horários determinados poderão ser alterados de comum acordo com a 

Contratante, sempre que forem necessários e principalmente, em decorrência de obras, 

impedimentos temporários e/ou mudanças no sentido do tráfego;  

g) A CONTRATADA deverá ter reserva de ônibus e micro-ônibus no caso de quaisquer 

imprevistos, informando telefones para contato em caso de emergência/urgência;  

h) O(s) veículo(s) poderá(ão) transitar eventualmente em ruas não asfaltadas e a higienização 

do veículo é de responsabilidade da CONTRATADA;  

i) A CONTRATADA deverá fornecer os materiais de higiene, tais como: papel higiênico, sabonete 

líquido, papel toalha e outros, em quantidade necessária para os trajetos definidos; 

j) A desistência de um veículo reservado deve ser informada à CONTRATADA no mínimo com 24 

horas de antecedência.  

k) A autorização para transitar em município que exige tal documento, é de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

l) No caso do montante estimado não ser alcançado, não caberá a CONTRATADA qualquer 

direito a título de ressarcimento, indenização ou compensação.  

m) Atender imediatamente as solicitações em caso de quebra ou acidente a que deverá dar 

solução de reparo ou substituição do veículo num prazo máximo de 02 (duas) horas dentro do 

Estado de São Paulo e 05(cinco) horas fora do Estado.  

n) A critério da Escola de Artes Ciências e Humanidades da USP e considerando o número de 

passageiros, será autorizado pela CONTRATADA a substituição de Ônibus por Micro-Ônibus, 

desde que respeitadas todas as condições contratuais previstas.  

o) Disponibilizar mais de 01 (um) motorista toda vez que a viagem ultrapassar 600 (seiscentos) 

quilômetros contados de sua origem, bem como superar o período de 10 (dez) horas. 

3 – ESPECIFICIDADES 

Mediante solicitação da CONTRATANTE as seguintes especificidades deverão ser atendidas pela 

CONTRATADA conforme segue: 

 Para uma mesma viagem podem ser solicitados mais de um ônibus e/ou micro ônibus 

executivo. 

 Os veículos devem atender as viagens didáticas como um todo, sendo que algumas 

vezes será necessário trafegar em vias não asfaltadas. 

 O veículo e o motorista deverão estar à disposição da delegação da Escola de Artes 

Ciências e Humanidades durante toda viagem para percursos locais mediante solicitação 

do chefe da delegação durante os dias em que a viagem ocorrer. 



 A quilometragem será aferida no momento do embarque da delegação da contratante 

e ao final da viagem, no momento do desembarque, por um funcionário da contratada 

e um representante da contratante, em formulário específico. 

 Havendo qualquer adequação logística para o cumprimento do serviço solicitado por 

parte da contratada está não onerará a contratante. 

 Toda e qualquer indenização à terceiros é de responsabilidade da contratada. 

 


