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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 09.00202/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2018/SML/PVH 
LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

AVISOS IMPORTANTES

Senhores Licitantes, 

Recomendamos aos interessados em participar
do  Pregão  regido  por  este  Edital  a  atenta
leitura  das  condições/exigências  nele
estabelecidas, notadamente quanto aos requisitos
de  participação,  formulação  de  propostas  de
preços,  documentos  de  habilitação,  prazos  e
limites de tempo nele estabelecidos. 

Lembramos  que  será  de  inteira
responsabilidade dos licitantes à observância de
mensagens,  avisos  e  comunicados  inseridos  no
chat do(s) lote(s) e/ou no campo de mensagens
geral no Sistema Licitações-e, relativamente a
este Pregão. 

Ressaltamos ainda que deverá ser observado,
em  todo  caso,  os  horários  de  expediente  da
Superintendência  Municipal  de  Licitações,  ou
seja, de 08h às 14h (hora local de Porto Velho),
em dias úteis. Os trabalhos no sistema, quando
necessário, poderão ultrapassar tais horários,
observados os horários comerciais e desde que
comunicado  previamente  em  campo  próprio  do
Sistema. 

Dúvidas  podem  ser  esclarecidas  junto  à
Pregoeira  ou membros  da Equipe  de Pregão  01,
pelo  e-mail  pregoes.sml@gmail.com ou  pelo
telefone (69) 3901-3639. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 142/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO
ÔNIBUS, INCLUÍDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MOTORISTAS E
MONITORES  EM  TODA  A  FROTA  CONTRATADA,  PARA  EXECUTAR  13.056,20  KM/DIA,
REFERENTE AOS 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS E 10 (DEZ) DIAS DESTINADOS AS PROVAS
DE  RECUPERAÇÃO  E  EXAMES  FINAIS,  TOTALIZANDO  210  (DUZENTOS  E  DEZ)  DIAS
CONTRATADOS, A SEREM PERCORRIDOS, COM A FINALIDADE DE OFERTAR O TRANSPORTE
ESCOLAR  GRATUITO,  PARA  OS  5.024  (CINCO  MIL  E  VINTE  E  QUATRO)  ALUNOS
MATRICULADOS  NA  REDE  DE  ENSINO  MUNICIPAL  E  ESTADUAL,  POR  REQUISIÇÃO  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, PARA ATENDER OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO
BÁSICA  E  RESIDENTES  NA  ÁREA  RURAL  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO, conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e
II  deste  edital, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 23.263.608,61 (vinte e três milhões duzentos e sessenta e
três mil seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos)

DATA DE ABERTURA: 20 de dezembro de 2018, às 11h00min (horário de Brasília).
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e  retirada  somente  nos
endereços  eletrônicos  Page:     www.portovelho.ro.gov.br   e  www.licitacoes-
e.com.br  .   

Porto Velho – RO, 05 de dezembro de 2018

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2018
PROCESSO Nº 09.00202/2017

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML, por  intermédio  de  sua
Pregoeira designada pela Portaria nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado no
Diário  Oficial  do  Município  nº  5.631  de  07/02/2018,  torna  público  para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006, Lei Complementar nº 123/2006 e suas
alterações e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
regulamentares estabelecidas neste ato convocatório.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  OU  CONSÓRCIO  DE  EMPRESAS  ESPECIALIZADAS  NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO
ÔNIBUS, INCLUÍDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MOTORISTAS E
MONITORES  EM  TODA  A  FROTA  CONTRATADA,  PARA  EXECUTAR  13.056,20  KM/DIA,
REFERENTE AOS 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS E 10 (DEZ) DIAS DESTINADOS AS PROVAS
DE  RECUPERAÇÃO  E  EXAMES  FINAIS,  TOTALIZANDO  210  (DUZENTOS  E  DEZ)  DIAS
CONTRATADOS, A SEREM PERCORRIDOS, COM A FINALIDADE DE OFERTAR O TRANSPORTE
ESCOLAR  GRATUITO,  PARA  OS  5.024  (CINCO  MIL  E  VINTE  E  QUATRO)  ALUNOS
MATRICULADOS  NA  REDE  DE  ENSINO  MUNICIPAL  E  ESTADUAL,  POR  REQUISIÇÃO  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, PARA ATENDER OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO
BÁSICA  E  RESIDENTES  NA  ÁREA  RURAL  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO, conforme
disposições deste Edital e seus anexos. 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/12/2018 às 16h00min;
1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/12/2018 às 11h00min;
1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/12/2018 às 11h00min;
1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 20/12/2018 às 11h30min;
1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /
DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I E ANEXO I-A: MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL E POR LOTE/ROTA;
b) ANEXO II - Projeto Básico
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
d) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta de Contrato

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico que promova a  comunicação pela INTERNET, mediante condições de
segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da  criptografia  e
autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do  horário  previsto  neste
Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com
a utilização de sua chave de acesso e senha.
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2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal
de Licitações – SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
página  eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-
e.com.br, opção “acesso identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados ao pregoeiro em até o dia 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pregoes.sml@gmail.  com  ;  

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5. O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para
recebimento e abertura da proposta, atentando também para a data e horário
para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site
www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso  Identificado”,  observando  data  e
horário limite estabelecidos.

2.7.  Como  requisito  para  a  participação  no  pregão,  o  licitante  deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento
das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que  cumpre  plenamente  os
requisitos  de  habilitação  nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

2.8. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

2.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão  do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação
expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

2.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão.

3. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

3.1. A despesa ocorrerá através dos seguintes recursos orçamentários:

Projeto  Atividade:  311  – Qualidade  do  Ensino  Fundamental-
09.01.12.361.311.2.752 Transporte Escolar 
Elemento/Natureza de despesa: 3.3.90.39
Fontes: 1.001; 1.011; 2.012; 1.008
(Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE)
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3.3. O Valor Estimado é de: R$ 23.263.608,61 (vinte e três milhões duzentos e
sessenta e três mil seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos)

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  País,  que  esteja  credenciada  no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de
Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  ou  demais  interessados  que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de
modo que os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A,
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

4.3.  Será permitida a participação de empresas em regime de consórcio nesta
Licitação, observado o disposto no art. 33 da Lei 8.666/93, em especial quanto
às seguintes exigências:

a)  comprovação  do  compromisso  público  ou  particular  de  constituição  de
consórcio, subscrito pelos consorciados;

b)  indicação  da  empresa  responsável  pelo  consórcio  que  deverá  atender  às
condições de liderança e demais exigências contidas neste Edital;

c)  apresentar os documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei por parte de
cada  consorciado,  conforme  exigências  contidas  neste  Edital,  admitindo-se,
para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório
dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação;

d) fica impedida de participar deste certame qualquer empresa consorciada em
mais de um consórcio concomitantemente;

e)  fica  impedida  também  de  participar  deste  certame  qualquer  empresa
consorciada  que  apresente  proposta  na  condição  de  empresa  isolada,
concomitantemente;

f)  responsabilidade  solidária  dos  integrantes  pelos  atos  praticados  em
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato

g)  consórcio  de  empresas  brasileiras  e  estrangeiras  a  liderança  caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no item acima.

4.3.1. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos da legislação e
deste Edital;

4.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em
uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com o  Município de
Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002,
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desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no
SICAF,  conforme  o  caso,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição.
b) estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo penalidade
de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicada por órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na  imprensa  oficial  ou
registrado no SICAF, conforme o caso;
c) sejam, nos termos do art. 87 IV, da Lei 8.666/93, declaradas inidôneas para
fins de participação em licitação ou contratação com a Administração Pública
Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,  Estadual  ou  Municipal  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos
da legislação aplicável,  desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;
d)  se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

5.1.1.  Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do
licitações-e até a data e horário definidos nos subitens  1.2 a 1.6 deste
edital.

5.1.2.  A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.1.3.  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários
ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.4.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e  verdadeiras  suas
propostas e lances.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassi-
ficação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação, tais
como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e ou-
tras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obri-
gações decorrentes do presente Pregão;

5.1.7.  Após abertura da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,
ocorrerá  na  data  e  na  hora  indicada  no  preâmbulo  deste  edital,  no  sítio
www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o  Pregoeiro  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.2.4. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observados
o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro  poderá
alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo de, até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.

5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes;

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observando  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, com as especificações técnicas do objeto ofertado em conformidade
aos Modelos constante no Anexo I e I-A MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL POR
LOTE/ROTA, sob pena de responsabilização administrativa (advertência, multa,
suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade);

6.1.1. A Licitante arrematante fica obrigada ainda a apresentar sua composição
de custos, conforme Planilhas disponibilizadas pela Administração no Portal de
Compras como Planilha de Composição de Custos e identificada no Sistema Lici-
tações-e como PLA.CUSTOS.PE142.18;
 
6.1.2. A Proposta de Preços e as Planilhas de Composição de custos deverão ser
digitada e impressa em papel timbrado em 1 (uma) via, redigida em língua
portuguesa  (salvo  quanto  as  expressões  técnicas  de  uso  corrente),  sem
ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as
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páginas  e  assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa
licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além de conter as seguintes
informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP,  e-mail,  fax e  telefone do
licitante, bem como conta – corrente, nome e número da agência bancária pela
qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de
Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II.  A proposta de preços deverá conter o preço unitário e cálculo total de
cada lote, em algarismos arábicos e por extenso (total),  expressos em moeda
corrente nacional (R$), com no máximo   02(duas) casas decimais, sendo desconsi  -  
deradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01, considerando
as quantidades constantes no Anexo XVI do Projeto Básico.

III.  Para cumprimento do item acima, as licitantes que não encaminharem as
propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitá-
rio terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pelo pregoeiro.
Exemplo: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

6.1.3. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

6.1.4. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.1.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.1.6.  No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto
descritas  no  Licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos
(Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III  deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO GLOBAL NO
LOTE E POR ROTA, rodado pela sua quilometragem diária, conforme Anexo I do
Edital (PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL POR LOTE/PLANILHA DE CUSTO)  sendo que as
propostas deverão conter preços unitários e totais para o LOTE, sob pena de
desclassificação.

8.1.1. Os valores apresentados nas planilhas de formação de preços (Anexas ao
Projeto Básico),  estão  embasados  na  metodologia  do  CADERNO  TÉCNICO  da
Superintendência Estadual de Licitação do Estado de Rondônia - SUPEL.
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8.1.2.  Para uso eficiente do caderno técnico foram observadas as seguintes
instruções gerais:

A  - O  presente caderno  se refere  à Prestação  de Serviços  de Transporte
Escolar Rural, para uma determinada rota, com quilometragem, trajeto e tipo
de pavimentação previamente definidos nos mapas e descrição dos lotes. O
transporte  se  destina, exclusivamente  para  estudantes,  dadas  as
características  particulares  da  prestação  deste  tipo  de  serviço  aqui
valorado.

B  –  A  depreciação  do  veículo  a  ser  utilizado  foi  embasada  em  análise
criteriosa das reais necessidades do contratante, levando-se em consideração
o número de alunos a serem transportados bem como as descrições dos veículos.

C – Todos os custos são calculados considerando a contratação de motorista e
monitor.

D – O termo Valor Referencial utilizado no caderno técnico da SUPEL refere-se
ao valor definido com base em composições tecnicamente estabelecidas para a
execução  satisfatória  dos  serviços,  baseada  em  preços  médios  de  insumos
obtidos no mercado. Havendo disputa de preços, o critério de aceitabilidade
de proposta deve ser a que oferte o menor preço.

E – Os preços foram definidos de acordo com a extensão da rota, logo, a
definição do valor utilizado como referência à contratação deve corresponder
a  extensão  da  rota.  No  caso  de  rotas  mistas,  foi  adotado  o  valor
correspondente a cada etapa do trecho de acordo com a pavimentação, porém,
dentro da mesma faixa de quilômetros. 

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;
que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou
defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se  oponham  a  qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou
que  contenha  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer
natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com
seus preços  unitários e total dos serviços licitados superiores aos  preços
atestados pela Administração, ou que deixarem de apresentar a composição de
custos unitários, conforme exigido neste Edital;

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada
diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.
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8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço
ofertado. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa,
prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2.  Será estipulado e informado pelo pregoeiro (a), em campo próprio do
sistema,  o prazo para a empresa melhor classificada, encaminhar a proposta
ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para  habilitação  ou
documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos originais,
estar assinados, rubricados, e enviados via correio eletrônico, para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com.

8.3.3.  Se  a  documentação  exigida  não  estiver  completa  e  correta,  ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o
prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4. Quando houver desclassificação/inabilitação das primeiras colocadas, a
documentação citada no  item 8.3.2 quando apresentada pela próxima colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação. 

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão
ser  encaminhados  em  original  ou  por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de
cartório ou por qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações
– SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do
pregão ou quando convocada conforme o  item 8.3.2, para a  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776 – 2º
Andar, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO, em envelope
contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2018/SML/PVH
PROCESSO Nº 09.00202/2017
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  O  Pregoeiro,  quando  restar  frustrada  a  negociação  com  o  licitante
originalmente vencedor do lote, desclassificada a primeira colocada, na forma
do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM
ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o
lote, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o
lote em referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos
autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no
sistema a convocação a que se refere este subitem.

8.5. Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar,  o  pregoeiro(a)  consignará  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
manifestação  dos  interessados,  o  pregoeiro(a)  deverá  observar  a  ordem  de
classificação final do lote para negociação, como forma de garantir a lisura
do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta,
bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  Quadro  de
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Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão. 

8.7. 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.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada, na qual estão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para acesso
livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. DA PARTICIPAÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.  Entende-se  por  empate
aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação
aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.4. As disposições contidas no item 9 aplicam-se apenas às microempresas ou
empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação; 

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles
abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta “on line” no
Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação
econômico-financeira da licitante.

10.1.2.  Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

10.1.3. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo  SICAF ou SISCAF
encontrar-se desatualizado ou com a validade expirada, fica assegurado ao
licitante, encaminhar a documentação atualizada no ato da sua convocação.
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10.1.4. DECLARAÇÕES:

10.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de  habilitação,
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.5. O Proponente vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das
Declarações  constantes  dos  subitens  10.1.4.1,  10.1.4.2  e  10.1.4.3 deste
Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;

b) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores.

e)  Em  se  tratando  de  consórcio,  comprovação  de  compromisso  público  ou
particular  de  constituição  de  consórcio,  subscrito  pelos  consorciados  e
indicação  da  empresa  responsável  pelo  consórcio,  que  deverá  atender  às
condições de empresa líder;

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo  as  contribuições  sociais  previstas  nas  alíneas  “a”  a  “d”  do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade
social – INSS), dentro da validade;

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1º de maio de 1943;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da
licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a.1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s)
atestado(s) que contemplem o serviço, objeto desta licitação, qual
seja a prestação de serviço de transporte escolar;

a.2. Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  quantidade o(s)
atestado(s)  que  em  sua  individualidade  ou  soma  de  atestados
concomitantes  no  período  de  execução  (tendo  sido  os
serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período),
comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços
com  as  especificações  demandadas  no  objeto  desta  licitação  em
contrato para atender frota(s) com pelo menos 20% (vinte por cento)
a 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo por lote, previsto
nos Anexos II a XV Projeto Básico, conforme tabela abaixo:

TABELA DE PORCENTAGEM DA FROTA POR LOTE A SER COMPROVADA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

LOTES QUANTITATIVO DE VEÍCULOS POR
LOTE INFORMADO EM EDITAL

QUANTITATIVO DE 20$ A 25% DOS
VEÍCULOS POR LOTE

LOTE 01 RIO PARDO 13 3

LOTE  02  SETOR
CHACAREIRO BR-364 

7 2

LOTE  03  SETOR
CHACAREIRO  ZONA
LESTE 

10 2

LOTE  04  UNIÃO
BANDEIRANTES 

25 5

LOTE 05 BR 319 10 2

LOTE 06 JOANA D’ARC 9 2

LOTE 07 ESTRADA DA
PENAL 

12 3

LOTE 08 BR 364/UNIR 9 2
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LOTE 09 JACI PARANÁ 12 3

LOTE  10  MUTUM
PARANÁ 

10 2

LOTE 11 ABUNÃ 6 1

LOTE  12  VISTA
ALEGRE

8 2

LOTE 13 EXTREMA 9 2

LOTE  14  NOVA
CALIFÓRNIA

6 1

a.3. Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  prazo o(s)
atestado(s)  que  em  sua  individualidade  ou  soma  de  atestados
concomitantes  no  período  de  execução  (tendo  sido  os
serviços/fornecimentos dos atestados  prestados no mesmo período),
comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços
com as especificações demandadas no objeto desta licitação, pelo
período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta, ou
seja, pelo menos 06 (seis) meses de atuação;

a.4. A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade
Técnica quanto a características, quantidades e prazos deverão ser
avaliados individualmente de acordo com o previsto neste tópico,
sendo desclassificado caso não atenda ao mínimo previsto em qualquer
dos subtópicos individuais.

a.5. Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando comprovar
quantidades  e  prazos  para  efeito  de  atendimento  individual  dos
subitens a.2. e a.3, a execução do objeto que tenha sido realizada
em períodos distintos, ou não concomitantes, por não garantirem a
capacidade de atendimento global da frota no mesmo período;

a.6. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão
social,  CNPJ,  endereço,  telefone,  fax,  data  de  emissão)  e  dos
signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da
descrição do objeto, quantidades e prazos de prestação dos serviços.
E,  na  ausência  dos  dados  indicados,  antecipa-se  a  diligência
prevista no art. 43, parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93, para que
sejam  encaminhados  em  conjunto  os  documentos  comprobatórios  de
atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho,
acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam
encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para
certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade
do Atestado.

a.7. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação
e endereço da emitente, o nome  completo  do  signatário,  estando  as
informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por
parte da Administração, conforme disposto no Decreto nº9.904 de 17 de
julho de 2017.

a.8.  A  Administração,  por  meio  da  Comissão  ou  servidor(es)
designado(s), poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para
certificação  da  veracidade  das  informações  acima,  ou  quaisquer
outras  prestadas  pela  empresa  licitante  durante  o  certame,
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sujeitando  o  emissor  às  penalidades  previstas  em  lei  caso  haja
ateste de informações inverídicas;

b) Relação explícita ou declaração formal de disponibilidade dos veículos
instalações, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a
realização do objeto do presente certame, inclusive declarando que dispõe ou
disporá para a execução do contrato de profissional habilitado ou que detenha
experiência aplicável na prestação do serviço contratado.

10.4.1. Caso a licitante entenda necessário para fins de elaboração de sua
proposta, poderá realizar Visita Técnica ao local de execução do objeto deste
edital, a fim de conhecer as condições do local onde será executado o objeto
da licitação, bem como se inteirar cuidadosamente das condições e do grau de
dificuldade dos serviços.

10.4.2. Optando pela Visita Técnica, a licitante deverá solicitar, a partir da
publicação do edital e até 72 (setenta e  duas)  horas antes da abertura do
certame, o agendamento da visitação aos itinerários de  seu interesse para o
reconhecimento das rotas/itinerários especificadas neste edital.

10.4.3. O  agendamento  da  visita,  poderá  ser  feito  junto  à  Divisão  de
Transporte Escolar/SEMED ou Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da
SEMED, no horário das 8 às 14 horas, localizada na Rua Elias Gorayeb nº 1514,
Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho – RO, ou ainda pelo Telefone:
(69)3901-2817,  End.  eletrônico:  cmte.semed@gmail.com  e/ou
dsle.semed@gmail.com.

10.4.4. A licitante fica ciente de que, optando ou não por realizar a Visita
Técnica, posteriormente não será admitida qualquer alegação de desconhecimento
das condições para a execução do Objeto.
 
10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.5.1. As Licitantes, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os
indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador
da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade.

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei.

10.5.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital.

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
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b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos.

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da
Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil
Brasileiro.

10.5.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de  Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo
com a aplicação das fórmulas.

10.5.7. A  empresa  licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer  dos  índices  constantes  no  subitem 10.5.5  e  10.5.6 deste  Edital,
deverá comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 5%
(cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e
3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93.
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10.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos listados no  Item (DA HABILITAÇÃO)  ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida
a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e
alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,  poderá ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SML. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a”
a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  enquanto durar o termo de
adesão correspondente;

10.6.3.1.  Em relação à Habilitação Econômico-Financeira  (10.5.1 a 10.5.7),
ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não apresente o Balanço
Patrimonial, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio realizará consulta para emissão do
Balanço Patrimonial disponibilizado no sistema. 

10.6.4.  A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente
em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente,
forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é
obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.

10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o
Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
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10.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7.  Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada
por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
(de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações);

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

10.6.11.  As  pessoas  jurídicas  que  participarem  organizadas  em  consórcio
deverão  apresentar,  além  dos  demais  documentos  exigidos  no  item  10.  DA
HABILITAÇÃO, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública
ou  documento  particular  registrado  em  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e
Documentos,  discriminando  a  empresa  líder  e  estabelecendo  responsabilidade
solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio. 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
convocatório  do Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
descorrentes; 

11.2.  Declarado  o  vencedor,  o  Pregoeiro  abrirá  prazo  de,  no  mínimo, 30
minutos,  durante  o  qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso; 

11.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência
deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante
(s) declarado (s) vencedor (es);

11.2.2  Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
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intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual  prazo,  que
começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente;

11.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de recursos
tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro(a)  da
Superintendência  Municipal  de  Licitações  responsável  pela  condução  do
processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito de suas
competências.

11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem (impugnações, recursos ou
contrarrazões)  deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste edital e
ainda,  observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou
seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade;

11.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos  neste
Pregão,  quando  o(a)  Pregoeiro(a)  mantiver  sua  Decisão  após  o  julgamento,
deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o  Julgamento  e  Decisão
Hierárquica.

11.6.    O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este  
Pregão   poderão  ser  consultados  no  endereço:    www.licitacoes-e.com.br   e/ou  
www.portovelho.ro.gov.br.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela
Autoridade Competente.

12.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade  competente  adjudicará  o  objeto  e  homologará  o  procedimento
licitatório, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato, no prazo
previsto neste edital.

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1.  A  Contratação  decorrente  da  presente  Licitação,  bem  como  suas
alterações,  ficará  subordinada  às  normas  da  Lei  federal  8.666/93  e  suas
alterações e será instrumentalizada por intermédio da assinatura do Contrato,
conforme modelo constante do Anexo VII do presente Edital;

13.2.  A adjudicatária deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se
definidas no Anexo VII do presente Edital, no prazo de   05 (cinco)   dias úteis  ,
a contar da data de convocação para assinatura;
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13.3.  O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogada
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de
Porto Velho-RO;

13.4. Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou
não assinar o Contrato, no prazo e condições aqui estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a licitação.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

14.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos
itens 16 e 17 do Projeto Básico.

15. DA METODOLOGIA, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, PRAZOS, FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E
PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. Conforme descrito nos itens 6, 7, 8, 9, 10 e 12 do Projeto Básico.

16. DA VIGÊNCIA, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO

16.1.  O contrato deverá vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura  do  contrato,  podendo  ser  prorrogado  em  conformidade  com  o
estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

16.2. Reajuste e Repactuação conforme o estabelecido no Projeto Básico.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item
15 Projeto Básico.

18. DA GARANTIA 

18.1. Para o fiel cumprimento das obrigações do contrato, a CONTRATADA, no ato
da assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratação em favor do CONTRATANTE, em observância ao artigo
56, 2º, da Lei Federal nº 8.666/93;

18.2.  A escolha da modalidade de garantia fica a critério da CONTRATADA,
conforme artigo 56, 1º, da Lei nº 8.666/93;

18.3.  Se a opção da garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, Agência 2757, conta corrente 8.250-3,
devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em original
ou  cópia  autenticada,  no  Departamento  Administrativo  e  Financeiro,  para
lançamento contábil na Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ;

18.4. Se a opção da garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária,
esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou
superior  ao  prazo  de  execução  do  contrato,  a  cláusula  de  atualização
financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade;
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18.5. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida a exequível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato
em pelo menos 30 (trinta) dias;

18.6. Caso a garantia seja ofertada em título da dívida pública, estes devem
ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e custódia pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,
não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;

18.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais;

18.8. Uma  vez  aplicada  multa  ou  penalidades  à  CONTRATADA,  e  realizado  o
desconto do valor apresentado como garantia, poderá a CONTRATANTE convocar a
empresa CONTRATADA para repôs aquele valor inicialmente oferecido;

18.9. No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito
da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei
8.666/93 (incisos XII e XVII), havendo culpa da CONTRATADA, a garantia será
executada  para  ressarcimento  da  CONTRATANTE  e  dos  valores  das  multas  e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei
nº 8.666/93;

18.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo  ainda  o  direito  à  devolução  da  garantia  e  pagamentos  devidos  pela
execução do contrato até a data da rescisão (conforme 2º do art. 79 da Lei
8.666/93);

18.11. Se  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  contrato,  a
CONTRATADA, ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação
ou substituição da garantia conforme a modalidade que tenha escolhido;

18.12. A garantia prestada pela CONTRATADA ou seu saldo, se houver, será
liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no
§4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da
CONTRATADA entregar requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Fazenda –
SEMFAZ no Departamento Administrativo e Financeiro até 60 (sessenta) dias
consecutivos após o término do contrato;

18.13. Para a devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA
não poderá estar inadimplente com as obrigações trabalhistas, previdenciárias
dos seus empregados, fiscais resultantes da execução do contrato;

18.14. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da garantia será calculado sobre o valor do contrato sobre o
valor do contrato ajustado à época da solicitação;
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19. PENALIDADES

19.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  do  presente
instrumentos,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis  10.520/02,
12.846/2013 e 8.666/93. As sanções administrativas, serão aplicadas, observando
sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório, e ainda:

19.1.1.  Conforme  advertências  e  multas  constantes  no  item  11 do  Projeto
Básico.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a
legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em
parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº
10.300 de 17/02/2006;

20.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo
(s) mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se  o  (s)  prazo  (s)  inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro
(a) em contrário;
 
20.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e
incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da
Superintendência Municipal de Licitações – SML, de segunda a sexta-feira das
8h00min às 14h00min;

20.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato;

20.6. A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação;

20.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela
Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

20.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos exigidos no presente instrumento convocatório responderão processo
administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de  participar  das  licitações  do
Município  de  Porto  Velho,  podendo  ainda  sofrer  outras  penalidades  em
conformidade com a lei;

20.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante
às sanções previstas neste edital.
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21. DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer
dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  contrato  e  procedimentos  dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 05 de dezembro de 2018

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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ANEXO I DO EDITAL
MODELO DE PROPOSTA

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412/2018/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

BANCO:_____________   AGÊNCIA: ______________   CONTA CORRENTE: _____________

OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR,  COM  FORNECIMENTO  DE  VEÍCULOS  TIPO  ÔNIBUS,  INCLUÍDO  O
ABASTECIMENTO,  MANUTENÇÃO,  FORNECIMENTO  DE  MOTORISTAS  E  MONITORES  EM  TODA  A
FROTA CONTRATADA, PARA EXECUTAR 13.056,20 KM/DIA, REFERENTE AOS 200 (DUZENTOS)
DIAS  LETIVOS  E  10  (DEZ)  DIAS  DESTINADOS  AS  PROVAS  DE  RECUPERAÇÃO  E  EXAMES
FINAIS, TOTALIZANDO 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CONTRATADOS, A SEREM PERCORRIDOS,
COM A FINALIDADE DE OFERTAR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, PARA OS 5.024 (CINCO
MIL  E  VINTE  E  QUATRO)  ALUNOS  MATRICULADOS  NA  REDE  DE  ENSINO  MUNICIPAL  E
ESTADUAL,  POR  REQUISIÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  –  SEMED,  PARA
ATENDER OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E RESIDENTES NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste
instrumento. 

LOTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
Valor Global do Lote

01
RIO  PARDO  (Conforme  trecho/rota  e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

02
SETOR  CHACAREIRO  BR-364 (Conforme
trecho/rota e quantitativos descritos
no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

03
SETOR  CHACAREIRO  ZONA  LESTE
(Conforme trecho/rota e quantitativos
descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

04
UNIÃO  BANDEIRANTES (Conforme
trecho/rota e quantitativos descritos
no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

05 BR  319 (Conforme  trecho/rota  e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

06 JOANA D’ARC (Conforme trecho/rota e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

07
ESTRADA  DA  PENAL (Conforme
trecho/rota e quantitativos descritos
no Anexo I-A)

Serv. 1 R$
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08 BR 364/UNIR  (Conforme trecho/rota e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

09 JACI PARANÁ  (Conforme trecho/rota e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

10 MUTUM PARANÁ (Conforme trecho/rota e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

11 ABUNÃ (Conforme  trecho/rota  e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

12 VISTA ALEGRE (Conforme trecho/rota e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

13 EXTREMA  (Conforme  trecho/rota  e
quantitativos descritos no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

14
NOVA  CALIFÓRNIA (Conforme
trecho/rota e quantitativos descritos
no Anexo I-A)

Serv. 1 R$

Valor Total da proposta para os serviços R$_____________________________________

_____________(Local), ________ de ________________ de 2018 

Obs: Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas no
Edital de Licitação e seus Anexos. A presente proposta foi elaborada com base nos termos
dos Anexos I, I-A e II deste Edital.
Junto a esta Proposta deverão ser apresentando a composição de custos unitários, conforme
(Planilhas disponibilizadas pela Administração e disponibilizadas no Portal de Compras.)

Declaramos que  todos os  impostos, taxas,  inclusive frete,  bem como  quaisquer outras
despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta,
serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das
Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de
2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
-------------------------------------------
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ANEXO I-A PLANILHAS(TRECHO/ROTA/QUANTITATIVO)

LOTE 01 – RIO PARDO

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor  do
KM  não
Paviment
ado

Valor do
KM
Paviment
ado

Cálculo
do  KM
não
Paviment
ado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado

Valor  da
Rota
Diária  X
23 dias

Valor
Global  da
Rota
Diária  X
210 dias

1

LINHA 5, LINHA
LETRÔNICA
ESCOLA  RIO
PARDO E ESCOLA
FERNANDO  DE
SOUZA GOMES.

M.P. Matutino 79,6 16716 79,6 0  R$  R$   R$   R$ 

2

 LINHA 03 
TRAVESSÃO E 
LINHA 02 E 
LINHA 
ELETRÔNICA 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES 
/ESCOLA RIO 
PARDO

M.P. Matutino 60,8 12768 60,8 0  R$  R$   R$  R$ 

3

LINHA 15, 
CARRIADOR, 
QUATORZINHA, 
LINHA 
ELETRONICA, 
ESCOLA RIO 
PARDO E ESCOLA
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES

P.P. Matutino 73,4 15414 73,4 0  R$  R$   R$  R$  

4

LINHA 90 E 
LINHA 01 
BURITIS E 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES E 
ESCOLA RIO 
PARDO.

P.P. Matutino 74,8 15708 74,8 0  R$ R$   R$  R$ 

5

LINHA 95, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 01 E 
LINHA 
LETRÔNICA 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES, 
ESCOLA RIO 
PARDO.

M.P. Matutino 77,2 16212 77,2 0  R$  R$   R$  R$  

6

LINHA 09, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 10, 
LINHA 
ELETRÔNICA, 
LINHA BURITIS,
TRAVESSÃO, 
LINHA 11, 
LINHA RIO 
BRANCO e 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES E 
ESCOLA RIO 
PARDO.

P.P. Matutino 54,6 11466 54,6 0  R$  R$   R$   R$ 

7

MINAS NOVAS, 
LINHA 03, 
LINHA 02 E 
LINHA 01 LINHA
ELETRÔNICA– 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES E 
ESCOLA RIO 
PARDO.

M.P. Matutino 87,8 18438 87,8 0  R$  R$   R$   R$ 
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8

LINHA 04 E 
LINHA 03 E 
LINHA 
ELETRÔNICA 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES E 
ESCOLA RIO 
PARDO.

M.P. Matutino 73,8 15498 73,8 0  R$  R$   R$   R$ 

9

LINHA C 85, 
TRAVESSÃO E 
LINHA 90, 
LINHA 
ELETRÔNICA E 
ESCOLA MARCO 
AZUL.

P.P. Matutino 93,4 19614 93,4 0  R$  R$   R$   R$ 

10

LINHA C 85, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 90,  
LINHA SARACURA
E ESCOLA MARCO
AZUL I.

M.P

Matutino 64,6 13566 64,6 0  R$  R$     R$   R$ 

11

LINHA C 85, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 90, 
TRAVESSÃO 3 A,
LINHA SARACURA
E ESCOLA MARCO
AZUL I.

Vespertino 90 18900 90 0 R$  R$  R$  R$  

12

LINHA 14, 
LINHA 13, 
LINHA 
ELETRÔNICA, 
ESCOLA 
FERMANDO DE 
SOUZA GOMES E 
ESCOLA RIO 
PARDO.

P.P Vespertino 68,2 14322 68,20 0 R$  R$  R$  R$  

13

LINHA 02 – 
LINHA 
ELETRÔNICA, 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES, 
ESCOLA RIO 
PARDO.

M.P. Vespertino 41,4 8694 41,4 0 R$  R$  R$  R$  

14

LINHA ZERO E 
LINHA UNIÃO E 
LINHA 
ELETRÔNICA, 
ESCOLA 
FERNANDO DE 
SOUZA GOMES, 
ESCOLA RIO 
PARDO

M.P. Vespertino 88,8 18648 88,8 0 R$  R$  R$  R$  

TOTAL

5 Peq.
Porte, 8

Méd.
Porte

1028,4 215964 1028,4 0
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LOTE 02 – SETOR CHACAREIRO BR 364

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diária

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Pavimen
tada

KM
Pavimen
tada

Valor do
KM  não
Paviment
ado

Valor
do  KM
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor
da
Rota
Diária
X  23
dias

Valor
Global da
Rota
Diária  X
210 dias

1

FAZENDA SANTA
FÉ,  RAMAL
BACIA
LEITEIRA,
RAMAL  BOM
JESUS, BR364,
ESCOLA
JERUSALÉM  DA
AMAZÔNIA  E
ESCOLA
GOVERNADOR
PAULO  NUNES
LEAL.

P.P.

Matutino 85,5 17955 58,6 26,9  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

FAZENDA SANTA
FÉ, RAMAL 
BACIA 
LEITEIRA, 
RAMAL BOM 
JESUS, BR364,
ESCOLA 
JERUSALÉM DA 
AMAZÔNIA E 
ESCOLA 
GOVERNADOR 
PAULO NUNES 
LEAL.

Vespertin
o

85,5 17955 58,6 26,9 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

RAMAL BACIA 
LEITEIRA, 
RAMAL BOM 
JESUS, RAMAL 
DO BOTO, BR 
364, ESCOLA 
JERUSALEM DA 
AMAZÔNIA E 
ESCOLA 
GOVERNADOR 
PAULO NUNES 
LEAL LEAL.

M.P.

Matutino 95,4 20034 47,2 48,2

 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

RAMAL  BACIA
LEITEIRA,
RAMAL  BOM
JESUS,  RAMAL
DO  BOTO,  BR
364,  ESCOLA
JERUSALEM  DA
AMAZÔNIA  E
ESCOLA
GOVERNADOR
PAULO  NUNES
LEAL 

Vespertin
o

95,4 20034 47,2 48,2  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

RAMAL
CASCALHEIRA,
BR364,  RAMAL
CASTANHEIRA,
ESCOLA
GOVERNADOR
PAULO  NUNES
LEAL  E
JERUSALÉM  DA
AMAZÔNIA.    

M.P. Matutino 58,2 12222 30,8 27,4  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6 RAMAL
CASCALHEIRA,
BR  364,
BAIRRO  NOVO,
RAMAL
CASTANHEIRA,
ESCOLA  PAULO
NUNES  LEAL,
RAMAL DO 13 E

G.P. Vespertin
o

72,3 15183 36,9
35,4

 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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ESCOLA
JERUSALÉM  DA
AMAZÔNIA.

7

RAMAL DO 13, 
BR364, BAIRRO
NOVO,  ESCOLA
JERUSALÉM DA 
AMAZÔNIA E 
ESCOLA PAULO 
NUNES  LEAL.

M.P. Matutino 46,7 9807 6,6 40,1  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

POSTO  DE
GASOLINA,
BAIRRO  NOVO,
BR364,
ESCOLA  PAULO
NUNES  LEAL  E
ESCOLA
JERUSALÉM  DA
AMAZÔNIA

PP Matutino 50 10500 3,2 46,8  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

9

LINHA 27, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 22, BR 
364, EST. DA 
COCA COLA, 
RUA ANGICO, 
AV. CAMPOS 
SALES, RUA 
ALGODOEIRO, 
AV. 
JATUARANA, 
RUA PROF. 
DANIEL, RUA 
FENANDO DE 
NORONHA, 
ESCOLA SAUL 
BENNESBY, 
ESCOLA 
EDUARDO LIMA 
E SILVA E 
ESCOLA PE 
MÁRIO 
CASTAGNA.

M.P.
Vespertin

o
128,4 26964 81,4 47 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL

2 Peq.
Porte 4
Méd.

Porte 1
Grande
Porte

717,4 150654 370,5 346,9 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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LOTE 03 – SETOR CHACAREIRO ZONA LESTE

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM   não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM  não
Paviment
ado

Valor do
KM
Paviment
ado

Cálcul
o  do
KM  não
Pavime
ntado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

SETOR 
CHACAREIRO, 
RUA GOIÂNIA, 
RUA SANTA 
TEREZINHA, 
RUA TERERE, 
AVA RAIMUNDO 
CANTUÁRIA, 
RUA AMAZONAS,
RUA ALTA DO 
BRONZE E 
ESCOLA 
ELENILSON 
NEGREIROS.

M.P Matutino 20,2 4242 14,2 6  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

RUA AMAZONAS 
(SETOR 
CHACAREIRO), 
RUA GOIANIA, 
TRAVESSÃO, 
SANTA 
TEREZINHA, 
RUA RAIMUNDO 
CANTUARIA, 
ESCOLA SÃO 
MIGUEL.

G.P

Matutino 18,20 3822 14,2 4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

RUA AMAZONAS 
(SETOR 
CHACAREIRO), 
RUA GOIANIA, 
TRAVESSÃO, 
SANTA 
TEREZINHA, 
RUA RAIMUNDO 
CANTUARIA, 
ESCOLA SÃO 
MIGUEL.

Vespertin
o

18,2 3822 14,2 4
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

ESTRADA 13 DE
SETEMBRO, 
CERÂMICA, 
LINHA 
BURITIS, 
VIÇOSA, RAMAL
REMOPEL E 
ESCOLA MANOEL
GRANGEIRO.

MP Matutino 40 8400 39,2 0,8  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

ESTRADA 13 DE
SETEMBRO, 
CERÂMICA, 
LINHA 
BURITIS, 
VIÇOSA, RAMAL
REMOPEL E 
ESCOLA MANOEL
GRANGEIRO

PP
Vespertin

o
56,2 11802 55,4 0,8  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6

UNIÃO, VILA 
MARIANA, RUA 
PETROLINA, 
RUA JACOBINA,
RUA BLUMENAL,
ESTRADA DOS 
PERIQUITOS E 
ESCOLA 
BOHEMUNDO 
ALVARES 
AFONSO.

GP Matutino 42,4 8904 29,2 13,2  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

ESTRADA DA 
COCA COLA, 
AV. CAMPO 
SALES, 

MP Matutino 36 7560 12 24

 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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AV.JATUARANA,
ESCOLA 
SEBASTIANA 
LIMA DE 
OLIVEIRA, 
ESCOLA BELA 
VISTA, ESCOLA
EDUARDO LIMA 
E SILVA E 
ESCOLA JOAO 
BENTO DA 
COSTA.

8

LINHA 21 DE 
ABRIL, 
ESTRADA DA 
PENAL, RUA 
ALBA, ESCOLA 
PROFº. PEDRO 
TAVARES 
BATALHA, RUA 
EUDOXIA DE 
BARROS, RUA 
ANDRÉIA, 
ESCOLA OLAVO 
PIRES, AV. 
CALAMA E 
ESCOLA ELOISA
BENTES

PP
Vespertin

o
45,4 9534 33,2 12,2

 
R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

9

ESTRADA DA 
REMOPEL, 
ESTRADA 13 DE
SETEMBRO, RUA
DA CERÂMICA, 
ESTRADA DO 
JAPONÊS, RUA 
PAU BRASIL, 
RUA JOAQUIM 
DA ROCHA, RUA
MIRADOR, RUA 
PAU FERRO, 
RUA ANARI, 
RUA DAS 
CAMELIAS E 
ESCOLA DOM 
PEDRO I E 
ESCOLA JOÃO 
BENTO DA 
COSTA

MP
Vespertin

o
69,7 14637 62,4 7,3 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

10

ESTRADA DA 
REMOPEL, 
ESTRADA 13 DE
SETEMBRO, RUA
DA CERÂMICA, 
ESTRADA DO 
JAPONÊS, RUA 
PAU BRASIL, 
RUA JOAQUIM 
DA ROCHA, RUA
MIRADOR, RUA 
PAU FERRO, 
RUA ANARI, 
RUA DAS 
CAMELIAS, 
ESCOLA DOM 
PEDRO I E 
ESCOLA JOÃO 
BENTO DA 
COSTA.

MP Vespertin
o

69,7 14637 62,4 7,3 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

11 RUA 
PIRIANÓPOLIS,
AV. RAIMUNDO 
CANTUÁRIA, 
RUA TERERE, 
RUA SANTA 
TEREZINHA, 
RUA DOS 
GOIÂNIA, AV. 
AMAZONAS E 
ESCOLA 

MP Matutino 19 3990 17 2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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ULISSES 
GUIMARÃES.

TOTAL

2 Peq.
Porte 6
Méd.

porte 2
Grande
Porte

435 91350 353,4 81,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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LOTE 04 – UNIÃO BANDEIRANTES

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor do
KM  não
Paviment
ado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálcul
o  do
KM
não
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

LINHA 09, 
LINHÃO, RUA 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV. 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV 
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL. 

PP Matutino 76,4 16044 74,2 2,2  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

TRAVESSÃO DA 
LINHA 08, 
LINHA 08 E 
LINHÃO E 
TRAVESSÃO RUA
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
RUA JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV 
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL. 

GP Matutino 95,6 20076 93,4 2,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

LINHA F, 
RAMAL TABOCA,
TRAVESSÃO, 
RUA DO 
RODEIO, RUA 
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO AV. 
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL. 

GP Matutino 80,6 16926 79,2 1,4
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4 LINHA H, 
LINHA I, 
LINHA F, 
TRAVESSÃO, 
RUA DO 
RODEIO, RUA 
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.

MP Matutino 87,4 18354 86 1,4  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
INMIGRANTES E
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL.

5

LINHA 06, 
LINHÃO, RUA 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
RUA JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL.

MP Matutino 60,4 12684 58,2 2,2  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6

LINHA 06, 
LINHA 05 E 
LINHÃO, RUA 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL

GP Matutino 55,4 11634 53,2 2,2  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

LINHA 
ONZINHA, 
LINHA 08, 
LINHA 07, 
LINHÃO, RUA 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV. 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 
03 DE 
DEZEMBRO, 
AV.03 DE 
DEZEMBRO 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL

MP Matutino 117,8 24738 115,6 2,2

 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8
LINHA 1, 
LINHA 101, 
AV. 
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 

PP Matutino 72 15120 69,8 2,2
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO.

9

LINHA 
2,TRAVESSÃO, 
LINHA 1, 
LINHA 101, 
AV. 
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA , 
RUA BRASÍLIA 
E ESCOLA 03 
DE DEZEMBRO.

P.P Matutino 70 14700 68,4 1,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

10

LINHA 1,KM 
18,1, LINHA 
101, AV. 
IMIGRANTES E 
ESCOLAS CESAR
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO. 

P.P Matutino 74,4 15624 72,8 1,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

11

TRAVESSÃO, 
LINHA PO, 
TRAVESSÃO, 
RUA 14 DE 
JULHO, RUA 
REI PELÉ, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO ESCOLA 
03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL.

P.P Matutino 88 18480 86,4 1,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

12 LINHA 15 DE 
NOVEMBRO, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 1º DE 
MAIO, LINHA 
PO, 
TRAVESSÃO, 
RUA 14 DE 
JULHO, RUA 
REI PELÉ, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO ESCOLA 
03 DE 

M.P Matutino 32,2 6762 30 2,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL.

13

LINHA PAVÃO 
KM 10,1, 
LINHA 101, 
AV. 
IMIGRANTES E 
ESCOLAS CESAR
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO ESCOLA 
03 DE 
DEZEMBRO, RUA
REI PELÉ, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO.

M.P Matutino 60,8 12768 58,6 2,2 R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$

14

LINHA PAVÃO 
KM 2,0 , 
LINHA 101, 
AV. 
IMIGRANTES, 
ESCOLAS CESAR
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO - 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO.

G.P Matutino 83 17430 81,4 1,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

15

LINHA 07 E 
LINHÃO, RUA. 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV. 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO ESCOLA 
03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL.

G.P Matutino 54 11340 52,4 1,6
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

16
LINHA 07 E 
LINHÃO, RUA. 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV. 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO ESCOLA 
03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 

M.P Matutino 67,6 14196 32,7 2,2
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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CASSOL.

17

LINHA 09, 
LINHÃO, RUA  
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV. 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TREIXEIRA,RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, 
AV.03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO ESCOLA 
03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL. 

M.P Matutino 88,8 18648 86,6 2,2
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

18

LINHA 04, 
LINHÃO, RUA 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV. 03 DE 
DEZEMBRO,  
RUA JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL. 

M.P Matutino 54,2 11382 52 2,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

19

LINHA 04 B, 
LINHÃO, RUA 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
RUA JORGE 
TEIXEIRA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL.

G.P Matutino 37,8 7938 35,6 2,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

20

LINHA 05, 
LINHÃO, RUA 
14 DE JULHO, 
RUA REI PELÉ,
AV. 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA, 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO ESCOLA 
03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
CESAR  
FREITAS 
CASSOL e 03 
DE DEZEMBRO. 

M.P Matutino 72 15120 69,8 2,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

21 LINHA 
ABACAXI, 

M.P Matutino 78,4 16464 76,8 1,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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LINHA 15 E 
LINHA 101 AV.
IMIGRANTES, 
ESCOLAS CESAR
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO.

22

LINHA 
FERRUGEM, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 
ABACAXI, 
LINHA 15 E 
LINHA 101 AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLAS CESAR
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO. 

P.P Matutino 69,5 14595 67,9 1,6
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

23

LINHA 
TRIÂNGULO, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 02, AV.
IMIGRANTES, 
ESCOLAS CESAR
FREITAS 
CASSOL, AV. 
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO.

G.P Matutino 53,6 11256 52 1,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

24

LINHÃO, LINHA
DEIZINHA, 
LINHÃO, RUA14
DE JULHO, RUA
REI PELÉ, AV 
03 DE 
DEZEMBRO, RUA
JORGE 
TEIXEIRA, RUA
BRASÍLIA E 
ESCOLA 03 
DEDEZEMBRO, 
AV. 03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO  AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL.

G.P Matutino 91,4 19194 89,2 2,2
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

25

LINHA 10, 
LINHÃO, RUA14
DE JULHO, RUA
REI PELÉ, 
AV . 03 DE 
DEDEZEMBRO, 
RUA JORGE 

G.P Matutino 97,2 20412 95 2,2
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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TEIXIERA,  
RUA BRASÍLIA,
ESCOLA 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
03 DE 
DEZEMBRO, 
ANEXO 03 DE 
DEZEMBRO, AV.
IMIGRANTES E 
ESCOLA CESAR 
FREITAS 
CASSOL. 

TOTAL

6 Peq.
Porte
10

Médio
Porte 9
Grande
Porte

1818,5 381885 1737,2 48,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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LOTE 05 – BR 319

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor
Mensal
da  Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

LINHA  C  01,
PÉ  DE
GALINHA,  BR
319 KM 17, E
ESCOLA
ERMELINDO
MONTEIRO
BRASIL. G.P

Matutino 61 12810 26,2 34,8  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

LINHA C 01, 
RAMAL SANTO 
EXPEDITO, BR 
319 E ESCOLA 
ERMELINDO 
MONTEIRO 
BRASIL.

Vespertin
o 62,2 13062 27,4 34,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

BR 319, RAMAL
JATUARANA,
RAMAL  SÃO
SEBASTIÃO,
RAMAL  NOVO
ENGENHO
VELHO, ESCOLA
ENGENHO  DO
MADEIRA,
RAMAL  SÃO
DOMINGOS,
ALUNOS  DA
VOADEIRA  EM
BAIXO  DA
PONTE  E
ESCOLA
ERMELINDO
MONTEIRO
BRASIL

M.P

Matutino 33,6 7056 27,6 6

 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

RAMAL NOVO 
ENGENHO 
VELHO, ESCOLA
ENGENHO DO 
MADEIRA, 
RAMAL SÃO 
DOMINGOS, 
ALUNOS DA 
VOADEIRA EM 
BAIXO DA 
PONTE, ESCOLA
ERMELINDO 
MONTEIRO 
BRASIL E 
ESCOLA 
CASTELO 
BRANCO E 
ESCOLA DUQUE 
DE CAXIAS.

Vespertin
o

27,8 5838 10,6 17,2  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

RAMAL
NITERÓI,
RAMAL
MARAVILHA II,
BR 319 KM 4,5
E  ESCOLA
ERMELINDO
MONTEIRO
BRASIL.

M.P

Matutino 34,6 7266 25,2 9,4  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6

RAMAL 
NITERÓI, 
RAMAL 
MARAVILHA II,
BR 319 KM 4,5
E ESCOLA 

Vespertin
o 34,6 7266 25,2 9,4  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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ERMELINDO 
MONTEIRO 
BRASIL.

7

LINHA 08, 
RAMAL 
TRANSPURUS, 
BR 319-PVH E 
ESCOLA 
ERMELINDO 
MONTIERO 
BRASIL.

P.P Matutino 82,6 17346 57 25,6  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

LINHA 08, 
RAMAL 
TRANSPURUS, 
BR 319-PVH E 
ESCOLA 
ERMELINDO 
MONTIERO 
BRASIL.

P.P
Vespertin

o
82,6 17346 57 25,6 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

9

RAMAL  RIACHO
AZUL,  SÃO
DOMINDOS,
RIACHO  AZUL,
JATUARANA, BR
319,  PONTE,
ESCOLA
ERMELINDO
BRASIL,  BR
319,  AV.
FARQUAR,
ESCOLA
CASTELO  E
DUQUE  DE
CAXIAS.

P.P Vespertin
o

82,8 17388 20,6 62,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

10

RAMAL
JATUARANA,
RAMAL  1°  DE
MAIO,  RAMAL
SERRARIA,
RAMAL
JATUARANA, BR
319,  ESCOLA
ERMELINDO
MONTEIRO
BRASIL.

M.P Vespertin
o

110 23100 100,6 9,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

11

LINHA C 30, 
LINHA C 25, 
RAMAL BEIRA 
RIO, BR 319, 
ALUNOS DA 
VOADEIRA E 
ESCOLA 
ERMELINDO 
MONTEIRO 
BRASIL.

M.P
Vespertin

o
191,4 40194 81,4 110 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

12

RAMAL  DO
LULA,  RAMAL
DO ÍNDIO,  BR
319  E ESCOLA
ERMELINDO
BRASIL.

PP
Vespertin

o
240 50400 12 228 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

13
VILA  DOS
DANTAS,
ESTRADA  DO
BELMONT,
RAMAL  DA
FRIBOI, RAMAL
SABATA,
ESTRADA  DO
BELMONT  AV.
FARQUAR,  BR
319,  VILA  DO
DNIT E ESCOLA
ERMELINDO
MONTEIRO

P.P Matutino 29,2 6132 20,8 8,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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BRASIL.

TOTAL 1072,4 225204 491,6 580,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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LOTE 06 - JOANA D’ARC

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor do
KM  não
Paviment
ado

Cálcul
o  do
KM  não
Pavime
ntado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
de  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

VILA  VENEZA,
LINHA  03,
LINHA  25,
LINHA  05,
LINHA  07  E
LINHA  09  E
ESCOLA  JOSÉ
DE FREITAS.

M.P Matutino 141 29610 141 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

TRAVESSÃO  DA
LINHA  03,
LINHA  25,
LINHA  05,
LINHA  07,
LINHA  09  E
LINHA  11,
ESCOLA  JOSÉ
DE  FREITAS  E
ESCOLA ESTUDO
TRABALHO.

P.P
Vespertin

o
146,2 30702 146,2 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

LINHA 17, 
LINHA 15, 
LINHA 13, 
LINHA 11, 
LINHA 09 E 
ESCOLA JOSÉ 
DE FREITAS.

M.P Matutino 156,6 32886 156,6 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

LINHA  17,
LINHA  15,
LINHA  13,
LINHA  11,
LINHA  09
ESCOLA  JOSÉ
DE FREITAS.

P.P
Vespertin

o
123,8 25998 123,8 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

LINHA  19,
LINHA  17,
LINHA  15,
LINHA  13,
LINHA  11  E
LINHA  09  E
ESCOLA ESTUDO
E  TRABALHO  E
ESCOLA  JOSÉ
DE FREITAS.

P.P Matutino 117,2 24612 117,2 0  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6

LINHA  19,
LINHA  17,
LINHA  15,
LINHA  13,
LINHA  11  E
LINHA  09  E
ESCOLA ESTUDO
E  TRABALHO,
ESCOLA  JOSÉ
DE FREITAS.

P.P
Vespertin

o
117,2 24612 117,2 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

VILA  VENEZA,
RAMAL
JATUARANA,
RAMAL
SERRARIA,
RAMAL
JATUARANA  E
ESCOLA RIACHO
AZUL.

G.P Matutino 148 31080 148 0
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

BR  319,  VILA
DO  DNIT,
RAMAL  C-25,
TRAVESSÃO  E
ESCOLA  NOSSA
SENHORA
APARECIDA.

P.P Matutino 150,4 31584 54,8 95,6
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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9

KM 118, RAMAL
DO  LULA,
RAMAL  DO
ÍNDIO,  RAMAL
04  OLHO,  BR
319  E  ESCOLA
NOSSA SENHORA
APARECIDA.

M.P Matutino 148,4 31164 14,2 134,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL

5 Peq.
Porte
3 Méd.
Porte
1

Grande
Porte

1248,8 262248 1019 229,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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LOTE 07 – ESTRADA DA PENAL

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor
Mensal
da  Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

ESTRADA DA 
PENAL, RAMAL 
28 DE 
NOVEMBRO, 
RAMAL TERRA 
SANTA E 
ESCOLA UNIÃO.

G.P Matutino 47,8 10038 47,8 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

ESTRADA DA 
PENAL, LINHA 
28 DE 
NOVEMBRO, 
RAMAL CUJUBIM
E ESCOLA 
DEIGMAR M. DE
SOUZA E 
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO.

P.P Matutino 56,8 11928 50,4 6,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

ESTRADA DA 
PENAL, RAMAL 
TERRA SANTA, 
LINHA 28 DE 
NOVEMBRO, 
RAMAL 
CUJUBIM, 
ESCOLA 
DEIGMAR M. DE
SOUZA E 
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO.

P.P Matutino 58 12180 51,6 6,4
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

RAMAL 
SARAIVA, 
RAMAL 
ORIENTE, 
RAMAL 
CUJUBIM, 
RAMAL 
AMIZADE, 
TRAVESSÃO, 
RAMAL DO 
ESTUDANTE, 
RAMAL BRASIL,
RAMAL 
CUJUBINZINHO,
ESCOLA 
DEIGMAR 
MORAES DE 
SOUZA E 
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO VIERA 
DA SILVA.

P.P

Matutino 58 12180 58 0

 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5
RAMAL 
ORIENTE, 
RAMAL 
CUJUBIM, 
RAMAL 
AMIZADE, 
TRAVESSÃO, 
RAMAL DO 
ESTUDANTE, 
RAMAL BRASIL,
RAMAL 
CUJUBINZINHO,
ESCOLA 
DEIGMAR 
MORAES DE 
SOUZA E 

Vespertin
o

58 12180 58 0
 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

45                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Processo n.º 09.0202/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO.

6

RAMAL 
CUJUBINZINHO,
RAMAL BRASIL,
ESCOLA 
DEIGMAR 
MORAES, 
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO P.P

Matutino 38,6 8106 38,6 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

RAMAL 
CUJUBINZINHO,
RAMAL BRASIL,
ESCOLA 
DEIGMAR 
MORAES, 
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO

Vespertin
o

38,6 8106 38,6 0
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

LINHA 28 DE 
NOVEMBRO, 
ESCOLA 
FRANCISCO 
CHIQUILITO 
ERSE, RAMAL 
AGROVILA.

P.P Matutino 100,6 21126 94,2 6,4
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

9

LINHA 28 DE 
NOVEMBRO, 
ESCOLA 
FRANCISCO 
CHIQUILITO 
ERSE, RAMAL 
AGROVILA.

P.P
Vespertin

o
100,6 21126 94,2 6,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

10

LINHA 28 DE 
NOVEMBRO, 
RAMAL DO 
VAQUEIRO, 
LINHA 28 DE 
NOVEMBRO, 
LINHA PV 08, 
RAMAL 28 DE 
NOVEMBRO, 
RAMAL BABAÇU,
LINHA 28 DE 
NOVEMBRO E 
ESCOLA 
FRANCISCO 
JOSÉ 
CHIQUILITO 
COIMBRA ERSE.

P.P Matutino 73 15330 73 0
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

11

LINHA PV 08, 
RAMAL 28 DE 
NOVEMBRO, 
RAMAL BABAÇU,
LINHA 28 DE 
NOVEMBRO E 
ESCOLA 
FRANCISCO 
JOSÉ 
CHIQUILITO 
ERSE.

P.P
Vespertin

o
67,2 14112 67,2 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

12 RAMAL SÃO 
CARLOS, RAMAL
CALDERITA, 
RAMAL SÃO 
CARLOS, 
ESCOLA MARIA 
ANGÉLICA, 
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO, RAMAL
DO BUCHUDO, 
RAMAL 

G.P Vespertin
o

52,8 11088 52,8 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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AGROVILA, 
LINHA 28 DE 
NOVEMBRO E 
ESCOLA 
CHIQUILITO 
ERSE

13

RAMAL DO SÃO 
CARLOS, 
ESCOLA MARIA 
ANGÉLICA, 
ESCOLA 
RAIMUNDO 
NONATO, RAMAL
AGROVILA, 
LINHA 28 DE 
NOVEMBRO E 
ESCOLA 
FRANCISCO 
JOSÉ 
CHIQUILITO 
COIMBRA ERSE.

G.P
Vespertin

o
56,4 11844 56,4 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

14
RAMAL SÃO 
CARLOS E 
ESCOLA MARIA 
ANGÉLICA

P.P

Matutino 34,4 7224 34,4 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

15
Vespertin

o
34,4 7224 34,4 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

TOTAL

9 Peq.
Porte 3
Gran.
Porte

875,2 183792 849,6 25,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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LOTE 08 – BR 364/UNIR

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diária

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Pavimen
tada

KM
Pavimen
tada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor
da
Rota
Diária
X  23
dias

Valor
Global da
Rota
Diária  X
210 dias

1

LINHA  5,
LINHA
LETRÔNICA
ESCOLA  RIO
PARDO  E
ESCOLA
FERNANDO  DE
SOUZA GOMES

M.P Matutino 98,4 20664 95 3,4  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

ESTRADA 
CAIARI, RAMAL
MORRINHOS, 
ESTRADA DO 
TEOTÔNIO, 
DESVIO, RAMAL
BETEL E 
ESCOLA 
ANTÔNIO 
AUGUSTO 
VASCONCELOS.

P.P Matutino 66 13860 66 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

VILA 
PRINCESA, BR 
364, ESTRADA 
DO TEOTÔNIO, 
DESVIO, RAMAL
BETEL E 
ESCOLA 
ANTÔNIO 
AUGUSTO 
VASCONCELOS M.P

Matutino 56,8 11928 42,8 14  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

VILA
PRINCESA,  BR
364,  ESTRADA
DO  TEOTÔNIO,
DESVIO, RAMAL
BETEL  E
ESCOLA
ANTÔNIO
AUGUSTO
VASCONCELOS

Vespertin
o

67 14070 53 14  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

SÍTIO  SÃO
JOSÉ,  RAMAL
61, LINHA 32,
BR  364  E
ESCOLA  MARIA
ANGÉLICA.

P.P Matutino 90 18900 90 0  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6

LINHA 45, 
LINHA 40, 
LINHA 45, 
LINHA 37, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 32 E 
ESCOLA MARIA 
ANGÉLICA 
QUEIROZ.

P.P Matutino 119 24990 119 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

RAMAL
MORRINHOS,
RAMAL
CASTANHEIRA,
RAMAL DA PAZ,
RAMAL  DA
PEDRA,  RAMAL
SANTA  RITA,
ESCOLA  FLOR
DO CUPUAÇU.

P.P Matutino 48,4 10164 48,4 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8 RAMAL  DA
PUPUNHA,
FAZENDA  VALE
DO SOL, RAMAL
MORRINHOS,

P.P Matutino 66 13860 66 0  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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ESCOLA  FLOR
DO CUPUAÇU.

9

RAMAL ZECA 
GORDO, RAMAL 
JORGE 
ALAGOAS, BR 
364, RAMAL 
SANTA RITA E 
ESCOLA FLOR 
DO CUPUAÇU.

M.P Matutino 113,6 23856 38,4 75,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

10

LINHA 67, 
PEDREIRA 
ESCOLA 
ERNANDES 
COUTINHO.

M.P Matutino 76 15960 76 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL

5 Peq.
Porte 4
Méd.

Porte 

801,2 168252 694,6 106,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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LOTE 09 – JACI PARANÁ

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor
Mensal
da  Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

VILA  DE
JIRAU,  BR
364,  NOVA
MUTUM  PARANÁ
–  ESCOLA
NOSSA SELHORA
DE NAZARÉ, BR
364, E ESCOLA
TIRADENTES

M.P
Vespertin

o
126 26460 18 108  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

LINHA  37,
LINHA  45,  BR
364  E  ESCOLA
TIRADENTES.

M.P
Vespertin

o
190,4 39984 98 92,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

LINHA 101, 
LINHA 31 DE 
MARÇO, LINHA 
101 B E BR 
364 ESCOLA 
TIRADENTES, 
ESCOLA MARIA 
DE NAZARÉ DOS
SANTOS E 
ESCOLA 
JOAQUIM 
VICENTE 
RONDON.

G.P
Vespertin

o
136,6 28686 106 30,6

 
R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

LINHA  67,  BR
364,  RUA
GENEROSO
PONCE  E
ESCOLA  MARIA
DE NAZARÉ DOS
SANTOS   E
ESCOLA
TIRADENTES

G.P
Vespertin

o
106,2 22302 60 46,2  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

RAMAL 61, 
LINHA 32, 
LINHA 37, 
LINHA 32, BR 
364 ESCOLA 
JOAQUIM 
VICENTE 
RONDON E 
ESCOLA 
TIRADENTES

M.P
Vespertin

o
209,4 43974 86,8 122,6

 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6

RAMAL  83,  BR
364, RAMAL DO
IBAMA, ESCOLA
MARIA  DE
NAZARÉ  DOS
SANTOS,  RUA
GENEROSO
PONCE, ESCOLA
VICENTE
RONDON,  RUA
ESPERANÇA,
RUA BEN-TE-VI
E  ESCOLA
TIRADENTES.

M.P
Vespertin

o
57,6 12096 36,6 21  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

RAMAL
MORRINHOS,
RAMAL
CASTANHEIRA,
ESCOLA  FLOR
DO  CUPUAÇU,
RAMAL DA PAZ,
RAMAL  DA
PEDRA,  RAMAL
SANTA  RITA,

P.P
Vespertin

o
141,8 29778 67,8 74

 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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BR  364,
ESCOLA  MARIA
DE  NAZARE  E
ESCOLA
TIRADENTES.

8

NOVA MUTUM, 
BR 364, 
ESCOLA 
TIRADENTES

G.P

Matutino 38,8 8148 0 38,8
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

9

NOVO MUTUM, 
BR 364, 
ESCOLA 
TIRADENTES, 
ESCOLA MARIA 
DE NAZARÉ E 
ESCOLA 
JOAQUIM 
VICENTE 
RONDON.

Vespertin
o

43 9030 0 43 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

10

NOVA MUTUM, 
BR 364, 
ESCOLA 
TIRADENTES

G.P

Matutino 38,8 8148 0 38,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

11

NOVO MUTUM, 
BR 364, 
ESCOLA 
TIRADENTES, 
ESCOLA MARIA 
DE NAZARÉ E 
ESCOLA 
JOAQUIM 
VICENTE 
RONDON.

Vespertin
o

43 9030 0 43 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

12

NOVA MUTUM, 
BR 364, 
ESCOLA 
TIRADENTES

G.P

Matutino
38,8 8148 0 38,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

13

NOVA MUTUM, 
BR 364, 
ESCOLA 
TIRADENTES

Vespertin
o

38,8 8148 0 38,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

14

RAMAL DO 
IBAMA, BR 
364, ESCOLA 
MARIA DE 
NAZARÉ, 
ESCOLA 
JOAQUIM 
VICENTE 
RONDON, BR 
364, ESCOLA 
TIRADENTES.

M.P
Vespertin

o
48,2 10122 36,6 11,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

15

LINHA 94, BR 
364 ESCOLA 
MARIA DE 
NAZARÉ, 
ESCOLA 
JOAQUIM 
VICENTE 
RONDON E 
ESCOLA CORA 
CORALINA

P.P
Vespertin

o
49,6 10416 26,6 23 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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TOTAL

2 Peq.
3 Méd.
Porte 5
Gran.
Porte

1307 274470 536,4 770,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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LOTE 10 – MUTUM PARANÁ

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

LINHA 31 DE 
MARÇO, BR 
364, AV. 
JIRAU, AV. 
MUTUM PARANÁ,
AV. RAIMUNDO 
VERÍSSIMO, 
AV. PRAINHA E
ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE 
NAZARÉ. 

P.P. Matutino 99,7 20937 43,4 56,3  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

RAMAL, LINHA 
105, BR 364, 
AV. JIRAU, 
AV. MUTUM 
PARANÁ, AV. 
RAIMUNDO 
VERÍSSIMO, 
AV. PRAINHA E
ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE 
NAZARÉ. 

P.P. Matutino 43,1 9051 35,6 7,5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

RAMAL RIO 
MADEIRA, BR 
364, AV. 
JIRAU, AV. 
MUTUM PARANÁ,
AV. RAIMUNDO 
VERÍSSIMO, 
AV. PRAINHA, 
BR364 E 
ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE 
NAZARÉ. 

M.P. Matutino 151,4 31794 31,6 119,8 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

LINHA F, 
LINHA H, 
LINHA G, BR 
364,  AV. 
MUTUM PARANÁ,
AV. RAIMUNDO 
VERÍSSIMO, 
AV. PRAINHA E
ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE 
NAZARÉ. 

P.P. Matutino 167,2 35112 71,2 96  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

RAMAL  DO
BRITO,  RAMAL
DO  CICAL,
RAMAL  DO
PROGRESSO,
BR-364  AV.
JIRAU,  AV.
MUTUM PARANÁ,
AV.  RAIMUNDO
VERÍSSIMO,
AV. PRAINHA E
ESCOLA  NOSSA
SENHORA  DE
NAZARÉ. 

P.P. Matutino 160,9 33789 94,7 66,2
 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6 RAMAL 
ARREPENDIDO, 
BR 364, RAMAL
CALDEIRÃO, 
RAMAL 
SERRARIA, AV.
JIRAU, AV. 
MUTUM PARANÁ,
AV. RAIMUNDO 
VERÍSSIMO, 

M.P. Matutino 56,7 11907 19,6 37,1
 

R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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AV. PRAINHA E
ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE 
NAZARÉ. 

7

RAMAL DO 
BRITO, BR 
364, VILA 
EMBAÚBA, VILA
JIRAU E 
ESCOLA 
OLYMPIA 
SALVATORE.

M.P. Matutino 49,2 10332 18,6 30,6 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

LINHA DO 
PAVÃO, LINHA 
101, LINHA 
101 B, LINHA 
31 DE MARÇO, 
LINHA 105, E 
ESCOLA 
OLYMPIA 
SALVATORE. 

P.P. Matutino 96,2 20202 96,2 0 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

9

TRAVESSÃO 
LAGOA PRETA, 
LINHA TOBOCA,
LINHA F, 
LINHA H, 
LINHA G E 
ESCOLA BOA 
ESPERANÇA. 

P.P. Matutino 89 18690 89 0 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

10

VILA JIRAU, 
BR 364, AV. 
JIRAU, AV. 
MUTUM PARANÁ,
AV. RAIMUNDO 
VERÍSSIMO, 
AV. PRAINHA E
ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE 
NAZARÉ.

P.P. Noturno 56,2 11802 0 56,2 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL

7 Peq.
Porte 3
Méd.
Porte

969,6 203616 499,9 469,7 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

54                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Processo n.º 09.0202/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________

LOTE 11 - ABUNÃ

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

LINHA  07,
TRAVESSÃO,
LINHA  11,
RAMAL  DA
PENHA,  E
ESCOLA  SANTA
JÚLIA.

P.P

Matutino 32,4 6804 32,4 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

LINHA 11 , 
RAMAL DA 
PENHA, ESCOLA
MUNICIPAL 
SANTA JÚLIA

Vespertin
o

23,8 4998 23,8 0 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

LINHA 09, 
TRAVESSÃO, 
LINHA 10, BR 
425,PVH E 
ESCOLA 
MUNICIPAL 
SANTA JÚLIA P.P

Matutino 39,6 8316 37,2 2,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

TRAVESSÃO, 
LINHA 10, BR 
425-PVH E 
ESCOLA 
MUNICIPAL 
SANTA JÚLIA

Vespertin
o

37,8 7938 35,4 2,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

LINHA  06,
LINHA  05,  BR
425-  PVH,
BR425-
GUAJARÁ,
ESCOLA
MUNICIPAL
SANTA JÚLIA

P.P

Matutino 61,8 12978 39,4 22,4 R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

6

LINHA 06, 
LINHA 05, BR 
425 - GUAJARÁ
E ESCOLA 
MUNCIPAL 
SANTA JÚLIA

Vespertin
o

44,2 9282 21,8 22,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

LINHA  09,
TRAVESSÃO,
LINHA
CONQUISTA  BR
425,  PVH  E
ESCOLAMUNCIPA
L  SANT  A
JÚLIA 

M.P Matutino 131,4 27594 92,6 38,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

LINHA  09,
TRAVESSÃO,
LINHA
NONINHA,
LINHA
CONQUISTA, BR
425  ,  PVH  E
ESCOLA
MUNICIPAL
SANTA JÚLIA

P.P
Vespertin

o
113 23730 74,6 38,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

9

RAMAL 
PRIMAVERA, BR
364, ABUNÃ E 
ESCOLA 
MUNICIPAL 
MARECHAL 
RONDON

P.P

Matutino 68,2 14322 0,2 68

10 RAMAL Vespertin 90,4 18984 22,4 68
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PRIMAVERA, BR
425, GUAJARÁ,
BR 364, ABUNÃ
E  ESCOLA
MUNICIPAL
MARECHAL
RONDON

o

TOTAL

5 Peq.
Porte 1
Méd.
Porte

642,6 134946
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LOTE 12 – VISTA ALEGRE

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

FAZENDA  PICA
PAU,  FAZENDA
SERRA GRANDE,
RAMAL  BELO
HORIZONTE,
LINHA  C1,
LINHA  C2,  BR
364,  RUA
ANTONIO
OLÍMPICO,
ESCOLA  MARIA
CASAROTO
ABATI,  RUA
JOÃO BOTOLOSO
E  ESCOLA
ANTÔNIA
VIEIRA FROTA.

G.P.
Vespertin

o
162,6 34146 150 12,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

DISTRITO  DE
FORTALEZA  DO
ABUNÃ,  RAMAL
FORTALEZA  DO
ABUNÃ,  BR
364-ACRE,
LINHA  5,
ESCOLA  MARIA
CASAROTO  E
ESCOLA
ANTÔNIA
VIEIRA.

G.P.
Vespertin

o
97,8 20538 66,4 31,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

RAMAL  SANTA
QUITÉRIA,
RAMAL DO BOI,
BR  364-ACRE,
RUA  ANANIAS,
ESCOLA
ANTÔNIA
VIEIRA
FROTABR  364-
PVH,  RUA
ANTÔNIO
OLIMPICO  E
ESCOLA  MARIA
CASAROTO
ABATI

M.P.
Vespertin

o
141 29610 61,2 79,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

RAMAL  45,  BR
364-PVH,
RAMAL
CASTANHEIRA,
RUA  ANTÔNIO
OLÍMPICO,
ESCOLA  MARIA
CASAROTO
ABATI  ,  RUA
JOÃO BATOLOSO
E  ESCOLA
ANTÔNIA
VIEIRA FROTA.

M.P.
Vespertin

o
28,8 6048 22 6,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5
RAMAL  45,  BR
364-PVH,
RAMAL
CASTANHEIRA,
RUA  ANTÔNIO
OLÍMPICO,
ESCOLA  MARIA
CASAROTO
ABATI,  RUA
JOÃO BATOLOSO
E  ESCOLA
ANTÔNIA

G.P. Vespertin
o

41,2 8652 34,4 6,8 R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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VIEIRA FROTA

6

RAMAL  DO
GOBI, BR 364-
PVH,  RAMAL
CASTANHEIRA,
RUA  ANTÔNIO
OLÍMPICO,
ESCOLA  MARIA
CASAROTO
ABATI  ,  RUA
JOÃO BATOLOSO
E  ESCOLA
ANTÔNIA
VIEIRA FROTA.

G.P.
Vespertin

o
48,8 10248 28 20,8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

DISTRITO  DE
FORTALEZA  DO
ABUNÃ,  BR
364-PVH,
BALSA-ABUNÃ,
BR  364-ACRE,
ESCOLA
ANTÔNIA
VIERIA FROTA,
RUA  JOÃO
BOTOLOSO, RUA
ANTÔNIO
OLÍMPICO,
ESCOLA  MARIA
CASSAROTO
ABATI.

M.P.
Vespertin

o
131 27510 27,4 103,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

RAMAL
JEQUITIBA,
RUA  IVO
CARNEIRO, RUA
JULIANO
BARBOSA,
ESCOLA  MARIA
CASAROTO
ABATI,  RUA
ANTÔNIO
OLIMPIO,  RUA
LUIZ  ANTÔNIO
E  ESCOLA
ANTÔNIA
VIEIRA FROTA.

G.P.
Vespertin

o
110,4 23184 105,4 5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

TOTAL

5 Gran.
Porte 
3 Méd.
Porte

761,6 159936 494,8 266,8
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LOTE 13 – EXTREMA

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

RAMAL  AREIA
GROSSA,  BR
364,  RUA
VISTA ALEGRE,
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA,  RUA
DOS
PERIQUITOS,
RUA  CAMPO
GRANDE,
ESCOLA  13  DE
MAIO,  RUA
PLÁCIDO  DE
CASTRO,  RUA
DUQUE  DE
CAXIAS,  RUA
1º  DE  MAIO,
RUA PACHECO E
ESCOLA  JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR.

M.P Matutino 121,4 25494 16,4 105 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

2

RAMAL  DO  ZÉ
PEQUENO,  BR
364,  LINHA
03,  JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR,  RUA
ABUNÃ, ESCOLA
13  DE  MAIO,
RUA  CAMPO
GRANDE  E
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA.

M.P

Matutino 87,2 18312 37,8 49,4
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

RAMAL  DO  ZÉ
PEQUENO,  BR
364,  LINHA
06,  JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR,  RUA
ABUNÃ, ESCOLA
13  DE  MAIO,
RUA  CAMPO
GRANDE  E
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA.

Vespertin
o

76,8 16128 27,4 49,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

LINHA  05,  BR
364,  ESCOLA
JAYME PEIXOTO
DE  ALENCAR,
RUA  ABUNÃ,
ESCOLA  13  DE
MAIO,  RUA
CAMPO  GRANDE
E ESCOLA JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA.

G.P. Matutino 69,2 14532 35,6 33,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5
RAMAL
PRIMAVERA,
RAMAL  MENDES
JUNIOR,
LATICÍNIO,
LINHA
ELETRÔNICA,
LINHA  03,  BR
364-ACRE,
ESCOLA  JAYME

M.P. Matutino 86,8 18228 73,6 13,2 R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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PEIXOTO  DE
ALENCAR,  RUA
ABUNÃ, ESCOLA
13  DE  MAIO,
RUA  CAMPO
GRANDE  E
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA.

6

LINHA  02,
LINHA
ELETRÔNICA,
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA, BR 364
–  ACRE,
ESCOLA  JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR,  RUA
ABUNÃ  E
ESCOLA  13  DE
MAIO

M.P. Matutino 68,2 14322 63,8 4,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7

LINHA
ELETRÔNICA,
LINHA  04,  BR
364-ACRE  E
ESCOLA  JAYME
PEIXOTO  DE
ALEMCAR,  RUA
ABUNÃ, ESCOLA
13  DE  MAIO,
RUA  CAMPO
GRANDE  E
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA.

G.P. Matutino 70,8 14868 48,2 22,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

8

RAMAL  DO
JACARÉ,  BR
364,  RAMAL
BEIRA RIO, BR
364-PVH,
RAMAL  BUEIRA
QUEIMADA, RUA
VISTA ALEGRE,
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA,  RUA
DOS
PERIQUITOS,
RUA  RIO
BRANCO  E
ESCOLAS JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR

P.P. Matutino 105,4 22134 52,2 53,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

9

RAMAL DA 
PEDREIRA, BR 
364-PVH, 
LINHA 02, 
TRAVESSÃO DO 
CAFÉ, LINHA 
01, ESCOLA 
JOSÉ AUGUSTO 
DA SILVA, RUA
VISTA ALEGRE,
RUA DOS 
PERIQUITOS, 
RUA ACRE, RUA
RIO BRANCO E 
ESCOLA JAYME 
PEIXOTO DE 
ALENCAR.

P.P

Matutino 57,4 12054 28,2 29,2 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

10

RAMAL  DA
PEDREIRA,  BR
364-PVH,
LINHA 02, RUA
SANTA ISABEL,
ESCOLA  13  DE
MAIO,  RUA
PLÁCIDO  DE

Vespertin
o

60,6 12726 44,2 16,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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CASTRO,  RUA
ABUNÃ,  RUA
CAMPO GRANDE,
RUA  RIO
BRANCO  E
ESCOLA  JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR

11

RAMAL  BARRO
VERMELHO,  BR
364-PVH,  RUA
VISTA ALEGRE,
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA,  RUA
DOS
PERIQUITOS,
RUA ACRE, RUA
CAMPO GRANDE,
ESCOLA  13  DE
MAIO,  RUA
SANTA ISABEL,
RUA  PLÁCIDO
DE  CASTRO,
RUA  HUMAITÁ,
RUA  1º  DE
MAIO  E  RUA
PACHECO  E
ESCOLA  JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR.

G.P

Vespertin
o

106,5 22365 14,8 91,7
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

12

LINHA  1;  BR
364,  RUA
VISTA ALEGRE,
ESCOLA  JOSÉ
AUGUSTO  DA
SILVA,  RUA
DOS
PERIQUITOS,
RUA  CAMPO
GRANDE,  RUA
SANTA ISABEL,
RUA  PLÁCIDO
DE  CASTRO,
RUA  DUQUE  DE
CAXIAS,  RUA
1º  DE  MAIO,
RUA  RIO
BRANCO  E
ESCOLA  JAYME
PEIXOTO  DE
ALENCAR.

Matutino 52,8 11088 37,4 15,4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

TOTAL

4 Méd.
Porte
2 Peq.
Porte e
3 Gran.
Porte 

963,1 202251 479,6 483,5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
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LOTE 14 – NOVA CALIFÓRNIA

Nº da
Rota

TRECHO/ ROTA Ônibus Turno
Km
Diário

KM X 210
Dias
Letivos

KM  não
Paviment
ada

KM
Paviment
ada

Valor do
KM
Paviment
ado

Valor
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálculo
do  KM
não
Pavimen
tado

Cálcul
o  do
KM
Pavime
ntado

Cálculo
do  KM
Paviment
ado  e
não
Paviment
ado

Valor da
Rota
Diária X
23 dias

Valor
Global
da  Rota
Diária X
210 dias

1

RAMAL  BAIXA
VERDE,  RAMAL
ANTÔNIO
MANCO,  RAMAL
DOS
PIONEIROS,
AV.  ITAPORÃ,
ESCOLA
BANDEIRANTES,
RUA  JANDÁIA,
AV.  DOS
PIONEIROS,
RUA  BELA
VISTA  E
ESCOLA  MARIA
JACIRA
FEITOSA.

M.P
Matutino 35,6 7476 33,2 2,4

 
R$  

R$ 
R$ R$ R$ R$ R$ 

2

RAMAL  MENDES
JÚNIOR, RAMAL
LARANJAL,  BR
364,  RUA
CAFEILÂNDIA,
ESCOLA  MARIA
JACIRA,  RUA
SOBRAL  E
ESCOLA
BANDEIRANTES.

G.P. Matutino 95,4 20034 93,8 1,6 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3

LINHA 01, 
RAMAL MENDES 
JUNIOR, RAMAL
DA PUPUNHA, 
BR 364, RUA 
CAFEILÂNDIA, 
ESCOLA 
PROFESSORA 
MARIA JACIRA,
RUA SOBRAL E 
ESCOLA 
BANDEIRANTES.

G.P. Matutino 85,2 17892 81,4 3,8 R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

4

RAMAL  DOS
PIONEIROS,
RUA  GUARANI,
AV.  ITAPORÃ,
ESCOLA
BANDEIRANTES,
RUA  SOBRAL,
RUA  JANDÁIA,
AV.  DOS
PIONEIROS,
RUA  BELA
VISTA  E
ESCOLA  MARIA
JACIRA
FEITOSA.

M.P. Matutino 53 11130 51,8 1,2  R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

5

RAMAL  DO
CASCALHO,  BR
364,  RUA
CAFEILÂNDIA,
ESCOLA
PROFESSORA
MARIA JACIRA,
RUA  CAMPO
GRANDE,  RUA
BELA  VISTA,
AV.  DOS
PIOMNEIROS,
RUA JANDÁIA E
ESCOLA
BANDEIRANTES.

M.P. Matutino 38,4 8064 20,2 18,2
 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
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6

ALTO  DA
CABANA,  BR
364,  AV.  DOS
PIONEIROS,
RUA
CAFEILÂNDIA,
ESCOLA
PROFESSORA
MARIA JACIRA,
AV.  DOS
PIONEIROS,
RUA  SOBRAL  E
ESCOLA
BANDEIRANTES.

G.P. Matutino 85,4 17934 1,2 84,2  
R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL

3 Peq.
Porte 3
Méd.
Porte

393 82530 281,6 111,4
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ANEXO II DO EDITAL

PROJETO BÁSICO

1. APRESENTAÇÃO

Este  Projeto  Básico,  fundamentado  nas  legislações  vigentes
relacionadas  às  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública,  tem  por
objetivo subsidiar a apresentação da proposta para a contratação de empresa
para prestação dos serviços de transporte escolar aos alunos da área rural do
Município de Porto Velho.

O  serviço  será  obrigatoriamente  controlado  por  GPS  -  Global
Positioning System, com monitoramento, rastreamento e telemetria dos veículos
escolares. 

O Município de Porto Velho contratará uma empresa especializada no
monitoramento por  GPS  -  Global  Positioning  System,  com  monitoramento,
rastreamento  e  telemetria  que  ficará  à  disposição  para  os  veículos  das
empresas contratadas.

2.  IDENTIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação – SEMED

3. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a  contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de transporte escolar, com fornecimento
de veículos tipo ônibus, incluído o abastecimento, manutenção, fornecimento de
motoristas e monitores em toda a frota contratada, para executar  13.056,20
KM/dia, referente aos 200 (duzentos) dias letivos e 10 (dez) dias destinados
as provas de Recuperação e Exames Finais, totalizando 210 (duzentos e dez)
dias contratados, a serem percorridos, com a finalidade de ofertar o Transporte
Escolar  gratuito,  para  os  5.024  (cinco  mil  e  vinte  e  quatro)  alunos
matriculados  na  rede  de  Ensino  Municipal  e  Estadual,  conforme  as
especificações descritas no Anexo I, por requisição da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, para atender os alunos na Educação Básica e residentes na
área rural do Município de Porto Velho.

O objeto prevê a disponibilização dos veículos para inclusão de serviço de
monitoramento,  rastreamento  e  telemetria  nos  veículos  escolares,  com
GPS/GPRS/SATELITAL,  com  a  disponibilização  de  equipamentos  instalados,
disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web e suporte
técnico necessário à prestação dos serviços que será instalado por empresa a
ser contratada separadamente deste pelo Município de Porto Velho, conforme
prever a determinação Constante no Relatório de Levantamento de Informações-
Transporte Escolar do Município de Porto Velho processo nº04120/16TCE-RO -
Acordão APL TC 00270/17.
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JUSTIFICATIVA

Esta  contratação  centra-se  especialmente,  na  viabilização  e
garantia da política pública nacional de transporte escolar, por meio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia ligada ao Ministério
da  Educação  e  responsável  pela  normatização  e  assistência  financeira  em
caráter  suplementar,  que  contribui  para  uma  melhor  oferta  de  transporte
escolar nos municípios do Brasil.

No âmbito do FNDE, encontra-se o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE), instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de
2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos
escolares dos alunos do ensino fundamental público, residentes em área rural
que  utilizem  transporte  escolar,  por  meio  de  assistência  financeira,  em
caráter suplementar, aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Com a publicação da Medida Provisória 455/2009, o programa foi
ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da
educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais.

O governo federal, por meio do FNDE e, em parceria com o INMETRO,
disponibiliza  veículos  com  especificações  exclusivas,  próprias  para  o
transporte de estudantes, e adequados às condições de trafegabilidade das vias
(estradas e rios) da zona rural brasileira.

No  âmbito  da  fiscalização  e  do  controle  social,  o  Ministério
Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem
jurídica, o regime democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo
efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à
sua garantia e implementação das políticas públicas para a educação.

Observando-se  os  princípios  da  Legalidade,  Razoabilidade,
Celeridade e Eficiência, sendo destacado o esforço mútuo e de cooperação entre
o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura do Município de Porto Velho
para a realização da presente licitação, com o compromisso de primar pela
garantia dos direitos constitucionais, do interesse público e das demandas da
sociedade no tocante ao cumprimento da efetivação da política de transporte
escolar aos alunos matriculados e residentes nas áreas rurais do município de
Porto Velho.

Para  melhor  fundamentação,  considera-se  importante  mencionar  as
legislações vigentes arroladas abaixo:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública
o  direito  ao  transporte  escolar,  como  forma  de  facilitar  seu  acesso  à
educação. A Lei nº 9.394/96, mais conhecida como LDB, também prevê o direito
do aluno no uso do transporte escolar, mediante a obrigação de estado e
municípios, conforme transcrição abaixo:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:
[...]
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VII  -  atendimento  ao  educando,  em  todas  as  etapas  da  educação
básica, por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (redação
dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta  o  Art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências.

LEI FEDERAL Nº 101/2000, DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Estabelece  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

LEI Nº 8.429, DE   2   DE JUNHO DE 1992.  

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional  e  dá  outras
providências.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LEI Nº 9.394/96 (com 
acréscimo da Lei nº 10.709/2003):
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
[...]
VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 

(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31/7/2003).
Art. 11. Os municípios incumbir-se-ão de:
[...]
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal 

(incluído pela Lei nº 10.709, de 31/7/2003).

A  Lei  nº  10.709  foi  instituída  com  o  escopo  de  alterar  a  Lei  nº
9.394/96, incluindo nos artigos 10 e 11 os incisos VII e VI para determinar
competência aos Estados e Municípios em garantir o transporte para os alunos
de suas respectivas redes de ensino.

Vale destacar que o artigo 3º desta lei possui um dispositivo de suma
importância para negociações entre os Estados e Municípios, de forma a prestar
um atendimento de qualidade a todos os alunos que precisam do transporte para
ter garantido o seu direito à educação.

Art. 3º Cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios,
para prover o disposto nesta lei da forma que melhor atenda aos interesses dos
alunos.

LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014 (Estabelece o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências)

Art. 2º São diretrizes do PNE:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
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V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII [...];
IX - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

LEI nº 9.503/97 – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito de suas atribuições;

II  -  planejar,  projetar,  regulamentar  e  operar  o  trânsito  de
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas;

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito de suas atribuições;
II  -  planejar,  projetar,  regulamentar  e  operar  o  trânsito  de
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas;

RESOLUÇÃO FNDE nº 12, de 17 de março de 2011

Estabelece os critérios e as formas de transferência de recursos 
financeiros do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Art. 2º O PNATE consiste na transferência, em caráter suplementar,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de recursos financeiros
destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação
básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso
à educação.

GUIA DO TRANSPORTE ESCOLAR (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE)

Guia elaborado pelo Ministério Público do Estado do Espírito
Santo  e  FNDE,  com  o  escopo  de  oferecer  aos  promotores  de  Justiça  com
atribuição na educação, secretários de educação e conselheiros do FUNDEB um
material de consulta e orientação sobre a temática do transporte escolar.

PRÉ-REQUISITOS DO TRANSPORTE
[...]
a) Cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros.

 Uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor.
 Seguro contra acidentes.
 Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho instalado no

painel do veículo que vai registrando a velocidade e as paradas do
veículo em um disco de papel. Os discos devem ser rocados todos os dias
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e guardados pelo período de seis meses, porque serão exibidos ao DETRAN
por ocasião da vistoria especial.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990, Capítulo IV - 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer)

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer

às instâncias escolares superiores;
IV  -  direito  de  organização  e  participação  em  entidades

estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na idade própria;
[...]
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares
de  material  didático-escolar,  transporte  (grifo  nosso), alimentação  e
assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental,

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela
freqüência à escola.

Resolução N° 009/2016/CONSELHO DIRETOR/DETRAN
Considerando as constantes manifestações do Ministério Público

de Rondônia, por meio do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Usuários
dos Serviços de Educação – CAOP - Educação;

Considerando a necessidade de padronização e cumprimento do
que dispõe as normas de trânsito quanto às inspeções (vistorias) semestrais
de  veículos  de  transporte  escolar  que  prestam  serviços  ao  Estado  e  às
Prefeituras Municipais do Estado do Rondônia, conforme art. 136 do Código de
Trânsito Brasileiro;

RESOLVE:
Art.  1º  - A inspeção (vistorias) de que trata o Art.136   do CTB  , deverá ser
realizada referente ao primeiro semestre eletivo, de 15 de dezembro de um
ano até 15 de fevereiro do ano seguinte e, referente ao segundo semestre, de
15 de junho a 15 de agosto do mesmo ano;
§ 1º - Fica vedado a realização das inspeções em veículos escolares bem como
das  respectivas  autorizações  fora  do  prazo  mencionado  no  caput,  salvo
justificativa apresentada pelo poder público solicitante, autorizada pela
DTO.

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 168/2004
Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de

veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de
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documentos  de  habilitação,  os  cursos  de  formação,  especializados,  de
reciclagem e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 92/1999
Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo

e inalterável de velocidade e tempo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

   RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 14/1998 E ALTERAÇÕES.
Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em

circulação e dá outras providências.

PORTARIA Nº 149, DE 2 DE JUNHO DE 2009.

Estabelece as diretrizes com fundamentos, princípios e procedimentos
ancorados:  

I - nas bases legais que orientam:
a) os Sistemas de Ensino da Educação Brasileira;
b) o Sistema Nacional de Trânsito;
II - numa dimensão conceitual de trânsito como direito de todas as pessoas 
e que compreende aspectos voltados à segurança, à mobilidade humana, à 
qualidade de vida e ao universo das relações sociais no espaço público;
[...]
IV - numa abordagem que priorize a educação para a paz, a partir de 
exemplos positivos, capazes de desenvolver esquemas de interação com os 
outros e com o meio, oferecendo condições para que as crianças aprendam a 
ser, a estar e a conviver no trânsito;
V - em aprendizagens que favoreçam a aquisição de atitudes seguras no 
trânsito e reflitam o exercício da ética e da cidadania no espaço público;
[...].

A escola, como espaço de formação de cidadãos, pode colaborar
com ações educativas permanentes de educação no trânsito, principalmente em
áreas rurais, sendo primordial a inclusão deste tema nas escolas rurais
atendidas pelo transporte escolar. Destaca-se um trabalho permanente de
educação para a vida, desenvolvimento das pessoas e o trabalho preventivo
junto às escolas da área rural.

AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - RELATÓRIO DE 
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO. (PROCESSO N. 4.120/2016-TCE/RO)

DECISÃO NORMATIVA N. 002/2016/TCE-RO

Estabelece  as  diretrizes  gerais  sobre  a  implementação  e
operacionalização  do  sistema  de  controle  interno  para  os  entes
jurisdicionados

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO (Lei nº 2.228/2015).
Estabelece o marco histórico na Educação Pública no município

de Porto Velho para o encontro da diversidade de saberes, alinha caminhos para
que  o  município  possa  atingir  as  diretrizes  e  metas  propostas
estrategicamente, a fim de assegurar que a educação pública ofertada possa
alcançar os indicadores de qualidade na educação, sendo as principais metas:

1. Erradicação do Analfabetismo;
2. Universalização do atendimento escolar;
3. Superação das desigualdades educacionais;
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4. Melhoria da qualidade do ensino;
5. Formação para o trabalho e para a cidadania;
6. Promoção do princípio da gestão democrática da educação;
7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;
8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade;
9. Valorização dos profissionais da educação;
10. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, e a 
sustentabilidade socioambiental.

Essas legislações respaldam a administração pública quanto a
regulação, gestão, contratação e fiscalização nesse processo licitatório, com
o principal objetivo de assegurar o acesso do aluno à educação e ao transporte
escolar, determinando a responsabilidade aos Estados e Municípios quanto à
viabilização dessa política pública promotora da responsabilidade social.

O  conceito  de  responsabilidade  social  é  entendido  nessa
interação do poder público e sociedade civil que atuam no controle social e
democrático  do  transporte  escolar,  sendo  um  serviço  situado  no  espaço  da
cidadania,  no  reconhecimento  da  diversidade  humana  e  nas  melhorias  das
condições de vida dos alunos residentes na área rural.

Nessa  perspectiva,  o  compromisso  social  da  efetivação  da
política pública de transporte escolar extrapola o cumprimento das obrigações
legais,  implica  entender  que  o  transporte  escolar  rural  colabora  com
investimento  em  capital  humano,  desenvolve  comunidades  locais,  promove  a
redução de desigualdades sociais e garante as gerações de hoje e futuras o
acesso à educação e melhoria das condições de vida do aluno que vive em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A dimensão do transporte escolar discorre também sobre a vasta
extensão territorial do Município de Porto Velho, que possui segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE uma área territorial de
34.090,962 (km²) e população estimada de 519.436 habitantes (em 2017) e as
especificidades  encontradas  nas  áreas  rurais  que  compõem  os  08  (oito)
Distritos abaixo:

Distritos Distância da área urbana de
Porto Velho (Km)

Ano de criação dos Distritos

Núcleo Urbano Nova Mutum 106 2011
Jacy-Paraná 88.5 1960
Rio Pardo 160 1999
União Bandeirantes 159 1999
Vista Alegre do Abunã 259 1988
Nova California 346 1985
Fortaleza do Abunã 263 1985
Extrema 328 1998

Adota-se, neste projeto, a distribuição de 14 (quatorze) Lotes,
com um total de 167 (Cento e sessenta e sete) mapas, denominados abaixo, para
contratação de  146 (Cento quarenta e seis) veículos escolares percorrerem
diariamente  13.056,20  sendo  beneficiados  diretamente  5.024 alunos (Relação
anexa aos autos) cujos critérios de divisão estão pautados nas especificidades
e similaridades: 
a) localização;

70                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Processo n.º 09.0202/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________

b) peculiaridades regionais; 
c) eficiência para melhor fiscalização e gerenciamento do serviço contratado;
d) compartilhamento do transporte com escolas do Estado gerando economicidade
ao erário;
e) tempo de deslocamento do aluno à escola e, por fim, melhor exercício do
controle diário (interno e externo) do serviço do transporte escolar rural no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, colaborando para a celeridade das
fiscalizações, do cumprimento do calendário escolar e o efetivo acompanhamento
da execução do contrato.

A  identificação  e  a  descrição  de  cada  lote,  indicando  o
quantitativo  de  veículos  a  ser  contratado,  o  quantitativo  de  alunos,  de
escolas  pertencentes  ao  Estado  e  ao  Município  de  Porto  Velho,  revelam  a
complexidade  de  um  serviço  essencial  na  sociedade,  implicando  nas
responsabilidades compartilhadas com o próprio Estado de Rondônia e sociedade
civil para compreender e enfrentar os problemas que envolvem o serviço de
transporte escolar no município de Porto Velho.

Essa formatação da distribuição dos 14 (quatorze) lotes, total
de 167 mapas, 146 veículos (58 ônibus - Pequeno Porte - PP, 58 ônibus de Médio
Porte  -  MP  e  30  ônibus  de  Grande  Porte  -  GP), possibilita  também  o
aprimoramento das rotinas diárias de controle, fiscalização e da eficácia da
política  pública  no  município  de  Porto  Velho,  totalizando  13.056,20  de
quilômetros diários:

    LOTE 01: RIO PARDO
Quantidade de ônibus 05/PP 08/MP 13

Km diária estimada 1028,4

Km pavimentada 0

Km não pavimentada 1028,4

Km anual (210 dias) 215964

Escolas atendidas 02

Quantidade de Alunos (A + B) 438

Quantidade de Mapas 14

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) Rio Pardo 277

B - ESCOLA DO ESTADO/Quant. de alunos

2) Fernando de Souza Gomes 161

    Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/agosto 2018

    LOTE 02: SETOR CHACAREIRO eixo BR 364
Quantidade de Ônibus 02/PP 04/MP 01/GP 07
Km diária Estimada 717,4
Km pavimentada 346,9
Km não pavimentada 370,5
Km anual (210 dias) 150654
Escolas Atendidas 04
Quantidade de alunos (A+B) 319
Quantidade de Mapas 09
A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos
01) Jerusalém da Amazônia 79
Total de alunos (A) 79
B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos
02) Paulo Nunes Leal 202
03) Eduardo Lima e Silva 09
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04) Padre Mário Castagna 29
Total de Aluno (B) 240

   Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018

    LOTE 03: SETOR CHACAREIRO Zona Leste
Quantidade de Ônibus 02/PP 06/MP 02/GP 10
Km diária Estimada 435
Km pavimentada 81,6
Km não pavimentada 347,4
Km anual (210 dias) 90090
Escolas Atendidas 04
Quantidade de alunos (A+B) 411
Quantidade de Mapas 11
A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos
01) Elenilson Negreiros 42
02) São Miguel 83
03) Manoel Grangeiro 68
04) BohemundoÀlvares Afonso 61
05) Pedro Tavares Batalha 07
06) Guadalupe 02
Total de alunos (A) 263
B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos
07) Ulisses Guimarães 40
08) Bela Vista 15
09) Sebastiana 14
10) Eduardo Lima 1
11)João Bento da Costa 22
12) Eloisa Bentes 2
13)Dom Pedro I 55
Total de Aluno (B) 148

   Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018

    LOTE 04: UNIÃO BANDEIRANTES
Quantidade de Ônibus 06/PP 10/MP 09/GP 25

Km diária Estimada 1818,5

Km pavimentada 48,6

Km não pavimentada 1737,2

Km anual (210 dias) 381885

Escolas Atendidas 02

Quantidade de Alunos (A+B) 957

Quantidade de Mapas 25

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) 03 de Dezembro 477

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos

2) César Freitas Cassol 480

    Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

    LOTE 05: BR 319 
Quantidade de Ônibus 05/PP 04/MP 01/GP 10

Km diária Estimada 1072,4

Km pavimentada 539,2

Km não pavimentada 533,2

Km anual (210 dias) 225204

Escolas Atendidas 05

Quantidade de Alunos (A + B) 359
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Quantidade de Mapas 13

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO

1) Ermelindo Monteiro Brasil 279

Total de alunos (A) 279

B – ESCOLAS DO ESTADO

10) Castelo Branco 54

Duque de Caxias 12

Major Guapindaia 14

Total de alunos (B) 80

   Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018

   LOTE 06: JOANA D’ARC
Quantidade de Ônibus 05/PP 03/MP 01/GP 09

Km diária Estimada 1248,8

Km pavimentada 229,8

Km não pavimentada 1019

Km anual (210 dias) 262248

Escolas Atendidas 04

Quantidade de alunos (A+B) 296

Total de Mapas 09

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) Escola José de Freitas 162

2)Nossa senhora Aparecida 60

3)Riacho Azul 59

Total de Alunos A 281

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos

4)Escola Estudo e Trabalho 15

Total de Alunos B 15

   Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

   LOTE 07: ESTRADA DA PENAL
Quantidade de Ônibus 09/PP 03/GP 12

Km diária Estimada 875,2

Km pavimentada 25,6

Km não pavimentada 849,6

Km anual (210 dias) 183792

Escolas Atendidas 04

Quantidade de alunos (A+ B) 359

Total de Mapas 15

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

União 53

Deigmar Moraes de Souza 54

Francisco Chiquilito Coimbra Erse 166

Maria Angélica Queiroz de Oliveira 46

Total de alunos A 319
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B – ESCOLA DO ESTADO/Quant. de alunos

Raimundo Nonato 40

40

   Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

   LOTE 08: BR 364/UNIR
Quantidade de Ônibus 05/PP 04/MP 09

Km diária Estimada 801,2

Km pavimentada 106,6

Km não pavimentada 694,6

Km anual (210 dias) 168252

Escolas Atendidas 04

Quantidade de Alunos 286

Quantidade de Mapas 10

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

Manoel Pedro Pereira 39

Antônio Augusto Vasconcelos 81

Maria Angélica 37

Flor do Cupuaçu 93

Ernandes Coutinho 35

Total de Alunos (A) 286

   Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

    LOTE 09: JACI PARANÁ
Quantidade de Ônibus /PP 2 /MP 5 /GP 5 12

Km diária Estimada 1307

Km pavimentada 770,6

Km não pavimentada 566,4

Km anual (210 dias) 274470

Escolas Atendidas 03

Quantidade de Alunos (A+B) 492

Quantidade de Mapas 15

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) Joaquim Vicente Rondon 80

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos

2) Maria de Nazaré 84

3) Tiradentes 328

   Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

    LOTE 10: MUTUM PARANÁ
Quantidade de Ônibus 07/PP 03/MP 10

Km diária Estimada 968,6

Km pavimentada 469,7

Km não pavimentada 499,9

Km anual (210 dias) 203406

Escolas Atendidas 03

Quantidade de Alunos (A+B) 210
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Quantidade de Mapas 10

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) Nossa Senhora de Nazaré 160

2) Boa Esperança 28

3) Olympia Salvatore Ribeiro 22

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos

2) Extensão (Estudo e Trabalho) 12

    Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

LOTE 11: ABUNÃ
Quantidade de Ônibus 05/PP 01/MP 06

Km diária Estimada 642,6

Km pavimentada 262,8

Km não pavimentada 379,8

Km anual (210 dias) 135282

Escolas Atendidas 02

Quantidade de Alunos 159

Quantidade de Mapas 10

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) Santa Júlia 135

2) Marechal Rondon 24

    Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

    LOTE 12: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ
Quantidade de Ônibus 03/MP 05 /GP 08

Km diária Estimada 761,6

Km pavimentada 266,8

Km não pavimentada 494,8

Km anual (210 dias) 159936

Escolas Atendidas 02

Quantidade de Alunos (A+B) 362

Quantidade de Mapas 08

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) MARIA CASAROTO ABATI 173

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos

2) ANTONIA VIEIRA FROTA 182

    Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

    LOTE 13: EXTREMA
Quantidade de Ônibus 02/PP 04/MP 03 /GP 09

Km diária Estimada 998,7

Km pavimentada 483,5

Km não pavimentada 479,6

Km anual (210 dias) 199038

Escolas Atendidas 03

Quantidade de Alunos (A+B) 384

Quantidade de Mapas 12
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A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1) 13 de Maio 94

2) José Augusto da Silva 90

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos

3) Jayme Peixoto 200

    Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

    LOTE 14: NOVA CALIFÓRNIA
Quantidade de Ônibus 03/MP 03/GP 06

Km diária Estimada 393

Km pavimentada 111,4

Km não pavimentada 281,6

Km anual (210 dias) 82530

Escolas Atendidas 02

Quantidade de Alunos (A+B) 256

Quantidade de Mapas 06

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos

1)Professora Maria Jacira Feitosa 105

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos

2) Bandeirantes 151

    Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/ agosto 2018

O  Município  de  Porto  Velho  possui  uma  extensa  área  rural,
abrangendo limites com vários municípios, inclusive com os Estados do Amazonas
e Acre. Com o vizinho Estado do Amazonas atendemos alunos que se deslocam ao
longo da BR 319, sentido Porto Velho (RO)- Humaitá (AM) que adentra e sai do
Estado do Amazonas pelo menos em três pontos, o que ocasiona a procura por
escolas pertencentes ao Município de Porto Velho, por se encontrarem mais
próximas  de  suas  moradias,  inclusive  pela  ausência  de  unidades  escolares
nesses limites territoriais do município.

Em relação ao Estado do Acre, ocorre uma situação similar na
região limítrofe do Município de Porto Velho com o Município de Acrelândia,
onde os alunos da faixa limítrofe encontram-se mais próximos do Município de
Porto Velho, razão pela qual esses alunos estão matriculados em nossa Rede
Escolar.  A  finalidade  é  garantir  o  acesso  e  a  permanência  dos  alunos
residentes  em  área  rural,  sendo  priorizada  a  garantia  da  educação  e  a
diminuição dos índices de retenção e evasão escolar.

Os  alunos  encontram-se  em  localidades  esparsas,  o  que
inviabiliza a construção de uma escola naquela localidade, tornando-se mais
viável e eficiente o deslocamento dos alunos por meio do transporte escolar.

A ação do Município de Porto Velho é a de atender esses alunos
que encontram-se próximos de nossa área de abrangência escolar e a oferta do
transporte escolar proporciona a possibilidade dos alunos estudarem e traz um
benefício direto aos alunos e moradores das áreas limítrofes.

De  fato,  Porto  Velho  reverte-se  de  particularidades,  do
compromisso  de  modernizar  e  melhorar  o  processo  de  gestão  do  serviço  de
transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, devendo ser
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sanadas  as  problemáticas  apontadas  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de
Rondônia, conforme consta no (Relatório de Auditoria Processo nº 04120/2016
TCER) e solicitação de providências diversas expedidas pelo Ministério Público
do Estado de Rondônia, as quais são nominadas abaixo:

a) Veículos sem requisitos obrigatórios de segurança e em péssimas 
condições de conservação e higiene;

b) Itinerários com superlotação;

c) Estradas e vicinais com dificuldades de trafegabilidade no período 
intenso de chuvas;

d) As famílias migram muito e isso interfere na prestação do serviço 
escolar e acúmulo de demandas coletivas;

e) Inadequação das condições dos veículos;

f) Baixa qualidade do serviço ofertado;

g) Risco a segurança dos alunos transportados;

h) As realidades encontradas na área rural diferem-se entre os 
Distritos, possuindo estradas pavimentadas e outras não; relevos 
montanhosos e diversidades humanas;

i) Dificuldade de comunicação (em muitos dos locais a comunicação é 
precária);

j) Sazonalidade climática (períodos intensos de chuva e época de 
intensa estiagem e poeira);

k) Idade avançada dos veículos, em razão de que a idade máxima dos 
veículos contratados anteriormente era 12 anos, o que apresentava 
constantes falhas na prestação do serviço, o que torna o requisito 
obrigatório de contratação de veículos mais novos.

Entretanto, para que melhore o serviço de transporte escolar é
preciso construir uma consciência coletiva sobre a necessidade de enfrentar os
problemas descritos, implicando na contratação de veículos escolares adaptados
às condições geográficas e climáticas do município de Porto Velho, tendo como
especificações os itens descritos nos anexos deste projeto.

Sabe-se que o transporte escolar é essencial na garantia da
cidadania, e sua oferta garante a sustentabilidade da vida e mobilidade na
área rural do Município de Porto Velho. Faz-se necessário considerar neste
processo licitatório a incorporação das demandas sociais que consistem nos
frequentes remanejamentos de alunos, por parte de seus próprios familiares,
nessas áreas rurais, tanto nos Distritos localizados ao longo das rodovias
quanto nas margens dos rios da região.

As  políticas  públicas  não  podem  deixar  de  associar  essas
peculiaridades  regionais  à  prestação  de  serviço  do  transporte  escolar,
justificando  a  utilização  do  serviço  de  monitoramento,  rastreamento  e
telemetria  de  veículos  escolares,  visando  atender  as  necessidades  da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Além disso, destaca-se o quantitativo insuficiente de agentes
públicos  para  visitarem  “in  loco”  toda  a  vasta  extensão  territorial  do
município  e  acaba  refletindo  no  atendimento  insatisfatório  das  demandas
levantadas pelas escolas tanto do Estado quanto do Município de Porto Velho.
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Isso  significa  dizer  que  o  serviço  de  transporte  escolar
necessita de maior controle, monitoramento e rastreamento em tempo real, mais
pela  eficiência  e  celeridade  da  fiscalização,  com  devolutiva  mais  rápida
relacionada aos problemas apontados pela comunidade escolar.

A resposta aos problemas identificados implica na tomada de
decisões, na garantia dos direitos sociais assegurados pelo Estado aos alunos
que vivem em áreas rurais e o aprofundamento de estudos sobre o transporte
escolar no Município de Porto Velho.

O  conhecimento  da  educação  dentro  do  espaço  geográfico  do
município é primordial para qualquer processo de planejamento do transporte
escolar, sendo primado à eficiência, um serviço compatível com a necessidade
atual,  o  entendimento  do  aperfeiçoamento  tecnológico  como  mecanismo  de
monitoramento e controle de resultados.

Em termos práticos, as escolas rurais precisam do transporte
escolar que acaba sendo uma oportunidade de desenvolvimento local, incentivo a
cultura e ao esporte, mediante a oferta de transporte para a realização de
atividades extraclasse, tais como: feira de livros, visita às bibliotecas,
torneio esportivo, festa da família, entre outros, sendo imprescindível para a
inclusão social, formação de sujeitos capazes de pensar sua própria condição
social e humana, favorecendo a fixação da população no campo e a melhoria dos
Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB nas escolas rurais.

No que se refere aos índices do IDEB, comparado com os dados das
escolas  urbanas,  evidenciam  trajetórias  históricas  desiguais  e  marcadas,
muitas  vezes,  por  exclusões  sociais.  A  eficácia  do  serviço  de  transporte
escolar, associado a um estudo sobre a efetividade desse investimento para a
garantia  da  aprendizagem  na  área  rural,  subsidiará  melhor  as  políticas
públicas. Desse panorama, conforme ilustrado nos gráficos:
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Nesse contexto, trata-se de melhorar os índices de aprendizagem
na rede pública de ensino de Porto Velho, garantir a permanência da família no
campo,  por  meio  da  oferta  do  transporte  escolar  e  de  promover  o
desenvolvimento local dos Distritos e localidades aqui descritas, de formar
capital humano e social para pensar o espaço no qual se vive. É preciso formar
a geração futura dessas áreas com potencial de desenvolvimento dos espaços de
produção agroflorestal, mas que precisa de tecnologias, acesso ao ensino de
qualidade e manejo dos recursos florestais.

Tudo isso envolve o investimento na aprendizagem e respeito à
Educação do Campo que tem sido reconhecida como um direito de todos. Como
conceito, a LDB reconhece a diversidade existente no Campo, uma vez que vários
de  seus  artigos  estabelecem  orientações  para  atender  a  essa  pluralidade,
admitindo  flexibilidade  para  que  o  ensino  seja  efetivado  adaptando-se  as
peculiaridades das populações residentes no Campo.

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas
de  ensino  proverão  as  adaptações  necessárias  à  sua  adequação,  às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos
curriculares e metodologia apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo a adequação
do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). Ao
reconhecer  a  especificidade  do  campo,  com  respeito  à  diversidade
sociocultural,  a  LDB  inova  e  acolhe  as  diferenças  sem  transformá-las  em
desigualdades,  o  que  implica  que  os  sistemas  de  ensino  deverão  fazer
adaptações na sua forma de organização, funcionamento e atendimento para se
adequar ao que é peculiar à realidade do campo, sem perder de vista a dimensão
universal do conhecimento e da educação.

Saber  analisar  as  peculiaridades  existentes  na  área  rural
constituem  habilidades  importantes  para  o  desenvolvimento  dos  alunos
beneficiados com o transporte escolar.

O aspecto gerencial do transporte escolar deve considerar três
concepções no atendimento das demandas e interesses da sociedade:
 Concepção  de  mundo: o  homem  do  campo  é  sujeito  histórico  e  social,
encontra-se em processo contínuo de aprendizagem, por meio da observação e da
própria  experiência  aprende  a  lidar  com  o  espaço  e  constrói  práticas
culturais nesta relação homem x natureza, sendo fecundado por um imaginário
coletivo. Costuma manter um vínculo afetivo com o lugar que vive e levando-o
a criar estratégias de sobrevivência e alternativas de sustentabilidade.

 Concepção  de  escola: a  escola  tem  o  papel  de  garantir  o  acesso  ao
conhecimento, aperfeiçoar a leitura de mundo de cada aluno, garantir a prática
da cidadania, sendo necessária a unidade escolar mais próxima da residência do
aluno do campo. Cabe ao professor reconhecer a diversidade cultural existente
no  campo,  relacionando-a  à  matriz  curricular  e  possibilitar  uma  educação
voltada ao desenvolvimento pleno do ser humano;
 Concepção  de  avaliação: processo  contínuo  realizado  em  função  dos
objetivos propostos no decorrer da prática pedagógica, sendo um diagnóstico
que colabora para a melhoria do processo pedagógico e das políticas públicas,
de modo especial, o transporte é essencial na garantia da mobilidade dos
alunos para efetivação dos seus direitos constitucionais.
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De  forma  sintetizada,  o  espaço  rural  apresenta  grande
potencialidade de desenvolvimento, do bem-estar social, da efetivação de novas
políticas públicas e de uso de recursos naturais e de forma sustentável, o que
significa ofertar um transporte escolar de qualidade para o cumprimento do
calendário  escolar  anual,  que  corresponde  a  210  (duzentos  dias)  letivos,
garantindo o acesso ao ensino público, formação integral dos alunos, fazendo
deste compromisso a razão de ser da escola.

Ao  assumir  o  transporte  escolar,  a  Secretaria  Municipal  de
Educação fortalece a educação na área rural, garante o acesso à educação com
parâmetros igualitários aos dos moradores da área urbana, contribui com a
diminuição  dos  índices  de  retenção,  evasão  escolar  e  das  situações  de
vulnerabilidade social, encontradas nas áreas rurais do município de Porto
Velho, as quais poderão ser superadas com a promoção da educação, garantia do
transporte escolar e a redução da marginalização social.

Quanto  à  perspectiva  da  melhoria  educacional,  da  gestão  do
transporte, faz-se necessário a contratação de empresa para a prestação de
serviço de transporte escolar terrestre, conforme as especificações constantes
neste Projeto e seus anexos.

4. OBJETIVOS

4.1 Geral

Este  processo  licitatório  tem  como  objetivo  central  a
contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviço  do  transporte  escolar
terrestre, para atender os alunos que moram na área rural do Município de
Porto  Velho,  em  localidades  impossibilitadas  de  implantação  de  unidades
escolares,  tornando-se  necessário  o  deslocamento  dos  alunos,  por  meio  de
transporte escolar para as escolas mais próximas onde possam ser atendidos.

Trata-se de alunos localizados em áreas esparsas que necessitam
do atendimento escolar, um direito constitucional que lhes és garantido e o
município de Porto Velho não se furta de atender todos os que dele necessitam.
Além dos que residem exclusivamente dentro do município de Porto Velho, temos
ainda situação de alunos que residem na faixa limítrofe com outros municípios
pertencentes aos Estados do Acre e Amazonas, que residem em localidades muito
próximas de escolas pertencentes ao município de Porto Velho, que não podem
ser excluídas pelo simples fato de residirem nos limites territoriais.

A finalidade é garantir o acesso e a permanência dos alunos
matriculados na Rede Pública de Ensino, residentes na área rural, contribuindo
para a diminuição dos índices de retenção e evasão escolar e melhoria do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.

Por se tratar de um município de grande área territorial, de
difícil  acesso  via  terrestre  e  fluvial,  torna-se  necessário  o  uso  de
tecnologias  de  monitoramento,  rastreamento  e  telemetria  para  controle  e
auxílio no gerenciamento do serviço de transporte escolar no Município de
Porto  Velho,  visando  a  efetiva  aplicação  dos  recursos  públicos  para  o
fortalecimento  da  cidadania  dos  alunos  da  área  rural,  bem-estar  social  e
qualidade de ensino nas escolas e sua efetividade na garantia da aprendizagem
escolar.
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4.2 Específicos

1)Promover  e  incentivar,  com  a  colaboração  da  sociedade,  o  pleno
desenvolvimento do ser humano, bem-estar do aluno, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

2)Garantir o acesso dos alunos residentes na área rural à educação;

3)Ofertar  o  transporte  escolar  aos  alunos  matriculados  na  Educação
Básica da Rede Pública de Ensino no município de Porto Velho;

4)Investir no serviço de monitoramento, rastreamento e telemetria para
controle eficiente do transporte escolar;

5)Garantir o cumprimento do calendário escolar (210 dias letivos);

6)Reduzir a evasão escolar pautando-se no Plano Nacional de Educação
(PNE) e Plano Municipal de Educação de Porto Velho (PME);

7)Verificar o valor investido no transporte escolar e sua efetividade
na melhoria dos índices de aprendizagem com a realização de pesquisa
quantitativa-qualitativa;

8)Realizar  pesquisa  de  satisfação  sobre  o  serviço  de  transporte
escolar;

9)Realizar estudos para otimização de rotas/itinerários do transporte
escolar terrestre no município de Porto Velho;

9)Gerar  conhecimento  sobre  a  qualidade  da  prestação  do  transporte
escolar rural.

5. DA HABILITAÇÃO

 A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores  (SICAF) e/ou pelo  Sistema de
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho  (SISCAF),  nos
documentos por eles abrangidos;

 Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para
conferência “online” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro,
bem como, o mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar
nos autos.

 Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

 Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo  SICAF ou SISCAF
encontrar-se desatualizado, fica assegurado ao licitante, o direito de
encaminhar a documentação atualizada no prazo inicialmente determinado
no ato da sua convocação.

 A  licitante  deverá  encaminhar  junto  à  documentação  de  habilitação
Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação.
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 A licitante deverá encaminhar junto à documentação de habilitação a 
Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de 
menores.,

5.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão
da Junta Comercial;
b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus
administradores.  No  caso  de  alterações  será  admitido  o  estatuto  ou  o
contrato consolidado;
c)Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

• No  caso  de  participação  de  consórcios,  é  impedida  a  participação  das
empresas  consorciadas,  na  mesma  licitação,  em  mais  de  um  consórcio  ou
isoladamente.  É  fixada  a  responsabilidade  solidária  das  empresas
integrantes do consórcio pelos atos praticados tanto na fase de licitação
quanto na de execução do contrato;

• Em  se  tratando  de  consórcio,  comprovação  de  compromisso  público  ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados e
indicação  da empresa  responsável pelo  consórcio, que  deverá atender  às
condições de empresa líder;

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em  funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para
funcionamento  expedido  pelo  órgão  competente,  se  a  atividade  assim  o
exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores.

5.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante

apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela
Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços  (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”
a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
(seguridade social – INSS), dentro da validade e Portaria MF nº 358, de 05 de
setembro de 2014, modificada em 05.05.2016;

g)  Prova  de  inexistência  de  Débitos  Trabalhistas, mediante  a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;
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5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E VISITA TÉCNICA

5.3.1. Qualificação Técnica

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da
licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a.2. Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  quantidade o(s)
atestado(s)  que  em  sua  individualidade  ou  soma  de  atestados
concomitantes  no  período  de execução  (tendo  sido  os
serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período),
comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços
com  as  especificações  demandadas  no  objeto  desta  licitação  em
contrato para atender frota(s) com pelo menos 20% (vinte por cento)
a 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo por lote, previsto
nos Anexos II a XV Projeto Básico, conforme tabela abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PORCENTAGEM DA FROTA POR LOTE EXIGIDO PARA FINS

LOTES QUANTITATIVO DE VEÍCULOS POR
LOTE INFORMADO EM EDITAL

QUANTITATIVO DE 20$ A 25% DOS
VEÍCULOS POR LOTE

LOTE 01 RIO PARDO 13 3

LOTE  02  SETOR
CHACAREIRO BR-364 

7 2

LOTE  03  SETOR
CHACAREIRO  ZONA
LESTE 

10 2

LOTE  04  UNIÃO
BANDEIRANTES 

25 5

LOTE 05 BR 319 10 2

LOTE 06 JOANA D’ARC 9 2

LOTE 07 ESTRADA DA
PENAL 

12 3

LOTE 08 BR 364/UNIR 9 2

LOTE 09 JACI PARANÁ 12 3

LOTE  10  MUTUM
PARANÁ 

10 2

LOTE 11 ABUNÃ 6 1

LOTE  12  VISTA
ALEGRE

8 2

LOTE 13 EXTREMA 9 2

LOTE  14  NOVA
CALIFÓRNIA

6 1

a.3. Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  prazo o(s)
atestado(s)  que  em  sua  individualidade  ou  soma  de  atestados
concomitantes  no  período  de  execução  (tendo  sido  os
serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período),
comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços
com as especificações demandadas no objeto desta licitação, pelo
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período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta, ou
seja, pelo menos 06 (seis) meses de atuação.
a.4. A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade
Técnica quanto a características, quantidades e prazos deverão ser
avaliados individualmente de acordo com o previsto neste tópico,
sendo desclassificado caso não atenda ao mínimo previsto em qualquer
dos subtópicos individuais.
a.5. Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando comprovar
quantidades  e  prazos  para  efeito  de  atendimento  individual  dos
subitens a.2. e a.3, a execução do objeto que tenha sido realizada
em períodos distintos, ou não concomitantes, por não garantirem a
capacidade de atendimento global da frota no mesmo período.
a.6. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão
social,  CNPJ,  endereço,  telefone,  fax,  data  de  emissão)  e  dos
signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da
descrição do objeto, quantidades e prazos de prestação dos serviços.
E,  na  ausência  dos  dados  indicados,  antecipa-se  a  diligência
prevista no art. 43, parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93, para que
sejam  encaminhados  em  conjunto  os  documentos  comprobatórios  de
atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho,
acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam
encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para
certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade
do Atestado.
a.7. No caso de atestado de entidade privada, o mesmo deverá ter
firma reconhecida do responsável da empresa emitente, acompanhada de
cópias dos respectivos contratos originários.
a.8.  A  Administração,  por  meio  da  Comissão  ou  servidor(es)
designado(s), poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para
certificação  da  veracidade  das  informações  acima,  ou  quaisquer
outras  prestadas  pela  empresa  licitante  durante  o  certame,
sujeitando  o  emissor  às  penalidades  previstas  em  lei  caso  haja
ateste de informações inverídicas;

b) Relação explícita ou declaração formal de disponibilidade das instalações,
do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização
do objeto deste projeto, inclusive declarando que dispõe ou disporá para a
execução do contrato de profissional habilitado ou que detenha experiência
aplicável na prestação do serviço contratado.

5.3.2 Visita Técnica (Reconhecimento das rotas/itinerários)

5.3.2.1 Caso a licitante entenda necessário para fins de elaboração de sua
proposta, poderá realizar Visita Técnica ao local de execução do objeto deste
projeto, a fim de conhecer as condições do local onde será executado o objeto
da licitação, bem como se inteirar cuidadosamente das condições e do grau de
dificuldade dos serviços.

5.3.2.2 Optando pela Visita Técnica, a licitante deverá solicitar, a partir da
publicação do edital e até 72 (setenta e  duas)  horas antes da abertura do
certame, o agendamento da visitação aos itinerários de  seu interesse para o
reconhecimento das rotas/itinerários especificadas neste projeto.

5.3.2.3 O  agendamento  da  visita  poderá  ser  feito,  junto  à  Divisão  de
Transporte Escolar/SEMED ou Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da
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SEMED, no horário das 8 às 14 horas, localizada na Rua Elias Gorayeb nº 1514,
Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho – RO, ou ainda pelo Telefone:
(69)3901-2817,  End.  eletrônico:  cmte.semed@gmail.com  e/ou
dsle.semed@gmail.com.

5.3.2.4 A licitante fica ciente de que, optando ou não por realizar a Visita
Técnica,  posteriormente  não  será  admitida  qualquer  alegação  de
desconhecimento das condições para a execução do Objeto deste Projeto.

5.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

5.4.1  Os licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os
indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador
da firma e do contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

5.4.2 Os licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei.
5.4.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital.

5.4.3.1. A Escrituração Contábil Digital - ECD compreende a versão digital dos
seguintes livros:
a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles 
transcritos.

5.4.3.2 As exigências constantes nos subitens. 5.4.3 e 5.4.3.1 não afastam a
obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da
Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil
Brasileiro.

5.4.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
-  por  fotocópia  autenticada  ou  registrada na  Junta  Comercial  da  sede  ou
domicílio da licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente.
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5.4.4.1. As empresas enquadradas no subitem 5.4.4, letras “a” e “b” deverão 
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

5.4.5 Para  comprovar  a  boa  situação  financeira,  os  Licitantes  terão  que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

5.4.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de  Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
Corrente (LC), com o resultado  igual ou superior a (=ou>1), calculados de
acordo com a aplicação das fórmulas.

5.4.7.  A  empresa  licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer dos índices constantes no subitem 5.4.5 e 10.5.6 deste Edital, deverá
comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco
por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do
artigo 31 da Lei 8.666/93.

5.4.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão.

6. METODOLOGIA

Os  serviços  a  serem  contratados  serão  prestados  de  modo
contínuo, conforme calendário letivo anual apresentado:

I - A empresa contratada executará os serviços de acordo com os
procedimentos e exigências constantes neste Projeto Básico, a fim de suprir as
necessidades no transporte dos alunos da área rural do município de Porto
Velho, para o cumprimento de 210 (duzentos e dez) dias letivos;

II - Os serviços que se encontram descritos no presente Projeto
Básico deverão ser executados pela contratada, observando todas as cláusulas
aqui definidas, garantindo o seu fiel cumprimento com a finalidade de evitar
qualquer tipo de prejuízo aos alunos transportados;

III - O objeto contratual será executado mediante a prestação de
serviço,  por  meio  de  veículos  automotores,  que  atendam  todas  as
características previstas no Projeto Básico.

IV - O serviço de transporte escolar prevê, de forma gradativa, a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de GPS –
Global Positioning System (monitoramento, rastreamento e telemetria), a ser
contratada  em  outro  processo  licitatório,  o  qual  será  realizado  pela
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado neste Projeto Básico;

V - Na ocorrência da inoperação do sistema de GPS será utilizado:
a) Tacógrafo; b) Planilhas dos gestores das Escolas; c) Inspeções e Relatórios
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da  Comissão  de  Fiscalização  do  Transporte/SEMED como  instrumentais  de
comprovação do serviço realizado pela contratada.

7. DOS REQUISITOS GERAIS DE EXECUÇÃO

a) Os serviços objeto deste Projeto Básico deverão ser executados de acordo
com a metodologia exposta nos termos do item 6;
b) A contratada deverá cumprir fielmente os prazos de execução de serviços
constante no presente projeto, sob a pena de aplicação de penalidades ou
rescisão do contrato;
c) A Empresa Contratada deverá nomear um responsável técnico pela execução do
contrato, o qual ficará autorizado a representá-lo perante a Contratante e a
fiscalização deste em tudo o que disser respeito àquela;
d) Haverá, por parte da Secretaria Municipal de Educação, visitas “in loco”
para verificar a efetividade da oferta do serviço de transporte escolar e seu
aproveitamento na melhoria dos índices de aprendizagem, por meio de pesquisa
quantitativa qualitativa que prevê observação e aplicação de questionários à
clientela escolar para aprimoramento da gestão do transporte escolar no âmbito
do município de Porto Velho;
e) Toda documentação produzida relativa ao objeto deste Projeto Básicoserá de
propriedade exclusiva da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
f) Quaisquer visitas, reuniões ou entrevistas junto às unidades dos órgãos
diretamente interessados, deverão ser previamente agendadas;
g) A fiscalização do Contrato será exercida por representantes da Secretaria
Municipal de Educação, designados por Portaria do Secretário Municipal de
Educação – SEMED, que será editado após a assinatura do futuro contrato a ser
celebrado, aos quais competirá dirimir dúvidas que vier surgir na vigência do
contrato, conforme o art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993;
h) Os fiscais da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, deverão receber os
produtos tipificados conforme o serviço objeto deste Projeto Básico.
i) O período de execução dos serviços compreenderá por 210 (duzentos e dez)
dias letivos, distribuído durante o período de9 (nove) meses, considerando que
o  calendário  das  escolas  rurais  iniciará  no  mês  de  abril  com  término  em
dezembro,  conforme  calendário  escolar  da  zona  rural  (conforme  minuta  de
calendário Anexo XVII), levando em consideração as peculiaridades regionais,
período chuvoso (intenso) durante os meses de dezembro a março na região.
Porto  Velho  possui  um clima  tropical  super  úmido  ,  de  transição  entre clima
semi  úmido   da Região Centro-Oeste e o equatorial predominante na Região Norte.

O índice pluviométrico anual é superior a 2000 milímetros, concentrados entre
os meses de verão. A estação seca dura três meses e ocorre no trimestre junho-
julho-agosto. As precipitações ocorrem  sob  a  forma  de chuva e,  em  raras
ocasiões  de granizo, podendo  vir  acompanhadas  de raios e trovoadas, e  ainda
ser de forte intensidade, e ventanias.  Com quase 2 000 horas de sol por ano,
a umidade do ar é relativamente elevada.

Para demonstrar a variação entre os meses e não apenas os totais mensais,
mostramos a precipitação de chuva acumulada durante um período contínuo de 31
dias ao redor de cada dia do ano. Porto Velho tem variação sazonal extrema na
precipitação mensal de chuva.

Chove ao longo do ano inteiro em Porto Velho. O máximo de chuva ocorre durante
os  31  dias  ao  redor  de 16 de janeiro, com acumulação total média de 264
milímetros.
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Chuva mensal média

400
mm16
de

jan264
mm16
de

jan264
mm21
de

jul17
mm21
de

jul17
mm

Fonte: HTTPS://pt.weatherspark.com

8. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS

a) Os serviços objeto do presente Projeto Básico serão prestados na área rural
do município de Porto Velho, (Descrição das Rotas/Itinerários);
b) A prestação de serviços deverá ser iniciada, em local previamente indicado,
conforme Rota/itinerário descrito no Anexos I;
c) A carga horária de prestação de serviços será informada pela secretaria
responsável;
d) Caso o veículo esteja em manutenção, à empresa vencedora deverá substituí-
lo por outro veículo reserva de igual ou superior qualidade, sem prejudicar a
prestação de serviços;
e) Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por
ação  ou  omissão,  por  negligência,  imperícia  ou  imprudência,  serão  de
responsabilidade exclusiva da contratada;
f) A contratada assume integral responsabilidade na contratação do empregado
envolvido na realização dos serviços propostos, sendo considerada como única
empregadora, sendo de inteira responsabilidade de a empresa vencedora fazer
com que o operador respeite as normas de segurança do trabalho;
g) É nula e não constituirá qualquer obrigação para a PREFEITURA a prestação
de serviços sem observância das condições deste Projeto Básico.

I. A empresa vencedora deverá seguir as seguintes determinações:

1) Manter o veículo com manutenção preventiva em dia;
2) Manter as condições de higiene do veículo e todos os alunos

transportados devem estar com cintos de segurança;
3) Respeitar os horários rigorosamente determinados pela Divisão do

Transporte Escolar;
4) Manter uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor;
5) Manter o Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho

instalado no painel do veículo que vai registrando a velocidade e as paradas
do veículo em um disco de papel. Os discos devem ser trocados todos os dias e
guardados pelo período de seis meses, porque serão exibidos ao DETRAN por
ocasião da vistoria especial;
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6) A contratada deverá cumprir fielmente os prazos da prestação de
serviço objeto deste Projeto Básico, sob a pena de aplicação de sanções,
multas e/ou rescisão de contrato;

7)  A  contratada  deverá  proceder  de  acordo  com  o  previsto  neste
Projeto Básico reportando-se à Comissão de Gestão do Contrato para quaisquer
dificuldades no cumprimento dos itens do presente Projeto Básico, através de
registro ou relatórios escritos.

9. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO

9.1 Comissão Gestora do Contrato

9.1.1 A  fiscalização  do  Contrato  será  exercida  pela  Comissão  Gestora  do
Contrato, cabendo-lhes a responsabilidade das seguintes atribuições:
• acompanhar a execução físico financeira do contrato, conforme Art. 67 da‐

Lei Federal nº 8.666/1993;
• atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se

estes estiverem em conformidade com as especificações do respectivo objeto
contratado,  mediante  a  apresentação  de  relatórios  da  Comissão  de
Fiscalização do Transporte Escolar, ou de quaisquer eventualidades;

• acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais,
observando  os  prazos  de  vigência,  execução,  prorrogações,  reajuste,
aditivos e apostilamentos necessários devidamente justificados;

• controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre
paralisações ou suspensões que ocorram no contrato;

• notificar a contratada quanto às irregularidades ocorridas no decorrer da
prestação do serviço de transporte escolar;

• comunicar formalmente ao Ordenador de Despesa e/ou Gestor de Convênio
eventuais irregularidades após ter notificado formalmente a contratada em
casos de descumprimento de cláusulas contratuais e anotar, em formulário
próprio, todas as ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados;

• zelar  pela  fiel  execução  dos  contratos,  sobretudo,  no  que  concerne  à
qualidade dos serviços prestados;

• efetuar relação entre os prazos de vigência dos contratos e os prazos de 
vigência de convênio.

• Analisar os autos de infração e aplicar penalidades previstas no item 
11.4;

9.2 Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar

9.2.1 A fiscalização do Transporte Escolar será exercida por uma comissão de
servidores designada para esta finalidade, cabendo-lhes a responsabilidade das
seguintes atribuições:
I - fiscalizar o serviço de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino do
Município de Porto Velho;
II  -  conferir  os  dados  das  faturas  antes  de  atestá-las,  tomando  as
providências necessárias e as correções devidas, arquivando cópia junto aos
demais documentos pertinentes;
III-  anotar  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  serviço
prestado,  informando  ao  Gestor  do  Contrato  aquelas  que  dependem  de
providências, com vistas à regularização das irregularidades observadas;
IV  -  acompanhar  e  controlar  toda  a  execução  do  serviço  contratado,
principalmente quanto a sua quantidade e qualidade;
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V – formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu preposto,
adotando  todas  as  medidas  que  permitam  compatibilizar  as  obrigações
bilaterais, por meio da Procuradoria Geral do Município de Porto Velho;
VI – realizar pesquisas mercadológicas para verificar a economicidade dos
preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de mercado, por
ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios
econômico-financeiros;
VII – manter o controle nominal dos empregados da Contratada, bem como, exigir
que se apresentem uniformizados, com crachás de identificação (foto recente) e
bom comportamento;
VIII – avaliar, constantemente, a qualidade da execução contratual, propondo,
sempre  que  cabível,  medidas  que  visem  reduzir  gastos  e  racionalizar  os
serviços;
IX – Promover os registros pertinentes à fiscalização do contrato, em livro de
ocorrência próprio;
X – procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
XI – fiscalizar a manutenção pela contratada, das condições de sua habilitação
e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
XII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto contratado, observando o que reza os Termos de Contrato e/ou o ato
convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto;
XIII – observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos
inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas
atividades;
XIV – apresentar, à Comissão Gestora do Contrato que seja Fiscal Técnico e ao
Diretor  do  Departamento  de  Suporte  Logístico  Educacional/DSLE/SEMED  para
conhecimento e envio ao Titular da SEMED, Relatório Mensal do andamento dos
Contratos e do Processo sob sua fiscalização técnica, indicando necessidades
de solução de problemas detectados e sugerindo formas de aperfeiçoamento,
quando necessário.
XV  –  Realizar  atualização  de  rotas  a  cada  03  (três)  meses,  caso  haja
solicitação para atendimento.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

10.1 O recebimento do serviço objeto deste Projeto Básico, bem como o ateste
das notas fiscais/faturas referentes aos serviços prestados será realizada
pela comissão de fiscalização e ratificada pela comissão gestora procedendo da
seguinte forma:

a)  Os  fiscais  do  contrato  não  poderão  ter  nenhum  vínculo  com  a  empresa
prestadora do serviço, devendo agir com auxiliares do gestor do contrato,
considerando  que  a  eficiência  da  presente  investida  licitatória  está
diretamente relacionada ao acompanhamento da execução;
b) Os fiscais da Secretaria Municipal de Educação - SEMED deverão receber o
serviço conforme objeto descrito, mediante entrega pela empresa prestadora do
serviço  de  Termo  de  Entrega  das  Notas  Fiscais,  datadas,  assinadas  pelo
representante da mesma, nos prazos estabelecidos;
c) Após a entrega supracitada, haverá prazo de observação de, no máximo, 05
(cinco) dias úteis para que se comprove a adequação do objeto previsto neste
Projeto Básico, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°. 8.666/1993;
d) Havendo divergência na apresentação da documentação dos serviços prestados,
esses serão devolvidos para correção no prazo máximo de quarenta e oito horas,
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contado do recebimento deste, para que se comprove a adequação do objeto às
regras e metodologias previstas neste Projeto Básico;
e) Os procedimentos acima descritos não influenciarão nas possíveis sanções
ocorridas durante a execução dos serviços em destaque.

11. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

11.1  Poderá  a  administração,  por  atraso  injustificado  das  obrigações
assumidas, aplicar ao contratado multa de mora e/ ou advertência, conforme
segue:

a) Após 30 (trinta) dias consecutivos da falta de execução do objeto, será
considerada  inexecução  total  do  contrato,  o  que  ensejará  a  rescisão
contratual;
b)  A  multa,  eventualmente  imposta  à  Contratada,  será  automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da
Prefeitura do município de Porto Velho, ser-lhe-á concedido o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da
garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão
competente  para  que  seja  inscrita  na  dívida  ativa,  podendo,  ainda  a
Administração proceder à cobrança judicial;
c) As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
causar à Administração;
d) De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a contratada se
sujeitar  à  Declaração  de  Inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na legislação vigente;
e) A sanção denominada  advertência só terá lugar se emitida por escrito e
quando  se  tratar  de  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente
até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se
verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão
ser aplicadas sanções previstas neste Projeto Básico.

11.2 São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da Lei
nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002 e Lei 12.846/13:

• Inexecução parcial ou total do contrato;
• Apresentação de documentação falsa;
• Comportamento inidôneo;
• Fraude fiscal;
• Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no 
Contrato;

11.3  As  sanções  serão  aplicadas  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e
criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração
cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros;
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11.4 Para efeito de aplicação de multas na execução do serviço, às infrações
são atribuídas com percentuais de multa, de acordo com a tabela a seguir, que
elenca  apenas  as  principais  situações  previstas,  não  eximindo  de  outras
equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Nº DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO MULTA*

1

Permitir situação que crie a possibilidade ou cause
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais;
ocorrência por pessoa. 
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

4,0%

2

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por
ocorrência e por dia.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

3,0%

3

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de
seus agentes; por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

3,0%

4

Recusar-se a executar serviço apontado pela comissão de
fiscalização, sem motivo justificado; por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

2,0%

5

Deixar de executar serviço, de caráter permanente, ou
deixar de providenciar recomposição complementar.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

0,5%

6

Deixar sem manutenção os veículos, ocasionando pane,
quebras,  ausência  de  equipamento/acessórios
obrigatórios, prejudicando o deslocamento e segurança
dos alunos até a escola.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

0,5%

7

Deixar de efetuar o pagamento de seguro obrigatório dos
veículos,  encargos  fiscais  e  sociais,  bem  como
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas
à execução deste contrato, por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

2,0%

8
Deixar de ofertar a quantidade de transporte contratada
que venha a prejudicar a prestação do serviço.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

0,5%

9

Deixar de fornecer relatórios impressos e, ou mídia bem
como documentos exigidos para instrução processual por
objeto, por tipo e por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

0,3%

10 Deixar  de  manter  a  documentação  e  habilitação  dos
empregados, atualizada junto a contratante, inclusive
os relatórios em mídia. 
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento

0,5%
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mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

11

Deixar de substituir imediatamente funcionário que se
comporte  de  modo  inadequado,  após  notificação  pela
contratante.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência. 

0,3%

12

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do projeto básico
ou  contrato  e  seus  anexos,  mesmo  que  não  previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada.  
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do  Faturamento
mensal do mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência.

1,0%

13

A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas
contra a Administração Pública e poderá pagar multas de
até  20%  de  seu  faturamento,  conforme  o  Decreto  nº
8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a Lei
Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e
das regras para o acordo de leniência.

Até 20%
no
faturamen
to

11.5 As sanções previstas neste Projeto Básico incidirão sobre o Faturamento
Mensal do Contrato, referente ao mês da ocorrência da irregularidade.

11.6 As  sanções  aqui  previstas  poderão  ser  aplicadas  concomitantemente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.

11.7 As  sanções  de  natureza  pecuniária  serão  diretamente  descontadas  de
créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na
forma prevista em lei;

11.8 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior
ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre
a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;

11.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

11.10 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município de Porto Velho – SISCAF-PVH.

11.11 Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  de  suspensão  de  licitar  e
impedimento  de  contratar  com  o  órgão  licitante  e  de  declaração  de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:

• Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;

• Tenham  praticado  atos  ilícitos  visando  a  frustrar  os  objetivos  da
licitação;

• Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;
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11.12 Caso a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução
do  objeto,  comportarem-se  de  modo  inidôneo,  fizerem  declaração  falsa  ou
cometerem fraude no atendimento dos serviços, a CONTRATANTE poderá utilizar a
figura da “glosa” como forma de reposição do erário.

11.13 Destaca-se que a glosa não possui natureza sancionatória, tratando-se
de medida que visa o ressarcimento de determinada monta. Caso a Administração
busque punir a contratada, deve-se valer dos instrumentos competentes, tais
como as sanções administrativas de advertência, multa, suspensão do direito
de licitar, dentre outras taxativamente arroladas pelo legislador.

11.14 A glosa poderá coexistir com as sanções administrativas, que por sua
vez buscam preservar o interesse público quando este é abalado por atos
ilícitos (ou, no mínimo, irregulares) cometidos pela contratante que frustrem
os objetivos da licitação ou da contratação. A sanção tem caráter repressivo
e pedagógico.

11.15 A Lei n°. 8.666/93 prevê a possibilidade de retenção do pagamento na
hipótese de rescisão unilateral do contrato, motivada pelo inadimplemento das
obrigações assumidas pela contratada. A retenção se dará até o limite dos
eventuais prejuízos causados à Administração.

11.16A  contratada  se  responsabilizará  por  práticas  ilícitas  contra  a
Administração Pública e poderá pagar multas de até 20% de seu faturamento,
conforme o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a Lei
Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e das regras para o
acordo de leniência.

12. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1 O período de execução dos serviços será de 210 (duzentos e dez) dias, em
conformidade  com  o  calendário  escolar  anual,  considerando  que  a  Lei  de
Diretrizes de Base (LDB) prevê o mínimo de 200 (duzentos dias letivos), não
computando como dias letivos dia de provas e recuperação, havendo necessidade
de  ampliar  em  10  (dez  dias)  para  cumprir  o  calendário  escolar.  Na
eventualidade de paralisação do transporte escolar por ocorrência de greve,
caso de força maior ou qualquer outro evento que impossibilite o cumprimento
do calendário escolar, será elaborado um novo calendário de adequação a se
fazer cumprir os dias letivos. O prazo de início dos serviços dar-se-á até 10
(dez) dias, podendo ser prorrogado por igual período, contando a partir da
Ordem de Serviço.

12.2 A ordem de serviço será executada mediante apresentação dos documentos de
CRLV’S em nome da empresa contratada, e laudo de vistoria atualizada.

13. PRAZO E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

13.1. O contrato deverá vigorar pelo prazo de  12 (doze) meses, a contar da
assinatura  do  contrato,  podendo  ser  prorrogado  em  conformidade  com  o
estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 “à prestação de serviços a
serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada

por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições

mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses”.  Levando em

consideração  que um serviço de natureza contínua é a imperiosidade da sua
prestação  ininterrupta  em  face  do  desenvolvimento  habitual  das  atividades
administrativas, sob pena de prejuízo ao interesse público, de forma rotineira
e permanente, de modo que sua interrupção possa comprometer o cumprimento do
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calendário  letivo  das  escolas  da  Rede  de  Ensino  Municipal  e  Estadual  do
Município de Porto Velho, causando prejuízo à Administração Pública, prejuízo
ao desenvolvimento intelectual e social dos alunos.

13.1.1.  A  execução  acontecerá  durante  210  (duzentos  e  dez)  dias  letivos,
distribuído durante o período de 09 (nove) meses, a contar do mês de abril,
considerando que o calendário das escolas rurais iniciará no mês de abril com
término na primeira quinzena do mês de dezembro, conforme calendário escolar
da zona rural (minuta de calendário Anexo XVII)

13.1.2. O contrato será irreajustável durante o período de 12(doze) meses nos
termo da legislação vigente.

13.2.  Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em
conformidade com a Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o
valor  consignado  neste  termo  poderá  sofrer  atualização,  competindo  ao
contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória
de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior  aprovação  do
contratante. 

13.3. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam
relativos à mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o
interregno mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data
limite  para  apresentação  das  propostas  constante  do  Edital  de  licitação,
aplicando-se a variação anual do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M),
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-
lo.
I - O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da
prorrogação contratual; 
II - Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste; 
III - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo
reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1
(um) ano, contado da data de apresentação da proposta; 
IV - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser
inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito
futuro  ao  reajuste,  a  ser  exercido  tão  logo  se  disponha  dos  valores
reajustados, sob pena de preclusão; 
V - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou 
b)  em  data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem  prejuízo  da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras. 

13.4. Para  os  custos  relativos  à  mão  de  obra,  vinculados  à  data-base  da
categoria profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da
vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à
época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato.

I  -  A  repactuação  poderá  ser  dividida  em  tantas  parcelas  quantas  forem
necessárias,  em  respeito  ao  princípio  da  anualidade  do  reajustamento  dos
preços  da  contratação,  podendo  ser  realizada  em  momentos  distintos  para
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discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas; 
II - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir  da  data  do  fato  gerador  que  deu  ensejo  a  respectiva  repactuação
anterior; 
III - O prazo para o CONTRATADO solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação  contratual  subsequente  ao  novo  acordo,  dissídio  ou  convenção
coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional
abrangida pelo contrato; 
IV - Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação; 
V - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo
de 1 (um) ano, contado da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra; VI - Caso, na data
da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  celebrado  o  novo  acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível
ao CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser
inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito
futuro  à  repactuação,  a  ser  exercido  tão  logo  se  disponha  dos  valores
reajustados, sob pena de preclusão; 
VII - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com
datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias
envolvidas na contratação; 
VIII - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva; 
IX  -  O  CONTRATANTE  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  acordos  e
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista; 
X - Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, o CONTRATADO
efetuará  a  comprovação  da  variação  dos  custos  dos  serviços  por  meio  de
Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida
pelo contrato; 
XI - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação b) em
data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou c) em data
anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na
forma  de  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva,  ou  sentença  normativa,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para
efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras. 
XII - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente
aos  itens  que  a  motivaram,  e  apenas  em  relação  à  diferença  porventura
existente; 
XIII - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo
de  sessenta  dias,  contados  a  partir  da  solicitação  e  da  entrega  dos
comprovantes de variação dos custos; 
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XIV  -  O  prazo  referido  no  subitem  anterior  ficará  suspenso  enquanto  o
CONTRATADO não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

14.1 No que tange à previsão orçamentária, conforme previsto no artigo 57 da
lei federal nº 8.666, de 1993, as despesas deste processo correrão por conta
da dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo Departamento
Administrativo e Financeiro/DAF/SEMED no ato que antecede a formalização do
contrato.

14.3 A despesa ocorrerá através dos seguintes recursos orçamentários:

PA:  311 – Qualidade do Ensino Fundamental-  09.01.12.361.311.2.752 Transporte
Escolar
Elemento/Natureza de despesa: 3.3.90.39
Fontes:  1.011:  R$  5.583.908,00;  1.011:  R$  13.556.114,00;  2.012:  R$
8.510.414,00; 1.008: R$ 3.027.420,00 (Programa Nacional de Transporte Escolar
- PNATE)

3.3. O Valor Estimado é de: R$ 23.263.608,61 (vinte e três milhões duzentos e
sessenta e três mil seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos)

15. DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento dos serviços prestados pela Contratada deverá ser efetuado
mediante a apresentação de Nota Fiscal pela Empresa Prestadora do Serviço,
devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993;

15.2 O  pagamento  será  efetuado  mensalmente  até  30(trinta) dias após  a
apresentação da Nota Fiscal da prestação do serviço, devidamente atestada pelo
setor competente da SEMED, com as retenções dos tributos devidos;

15.3 A Nota Fiscal deverá ser entregue na Divisão de Transporte Escolar da
Secretaria Municipal de Educação - SEMED devidamente discriminada, em nome da
Empresa Prestadora do Serviço e acompanhada das respectivas comprovações de
certidões negativas e positivas com efeitos negativos com regularidade fiscal,
previdenciária,  trabalhista,  comprovação  do  pagamento  de  empregado  do  mês
anterior ao faturado, especificando o número de convênio com a Secretaria de
Estado da Educação, contra cheque do mês anterior ao mês faturado devidamente
assinado. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e às
relativas ao FGTS ensejará as penalidades pelo não cumprimento dos termos do
contrato;

15.4 A Secretaria Municipal de Educação – SEMED fica reservado o direito de
não  efetivar  o  pagamento,  se  os  serviços  não  estiverem  de  acordo  com  as
especificações estipuladas neste Projeto Básico, reprovada como  glosas que
deverão ser sanadas e submetidas à reanálise, visando o pagamento glosado;

15.5 A glosa do serviço se dará da seguinte forma:

a) a retenção ou glosa de valores ocorrerá nos casos de inadimplemento da
execução dos serviços estabelecido em projeto e especificações
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15.6  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica
obrigado  a  atualizar  os  valores  do  débito,  tendo  por  base  a  data  do
adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio
da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N:  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  pagamento  e  a  do  efetivo
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
365

I=    6/100
365

I= 0,00016438

15.7 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  contratada  enquanto  pendente  dos
encargos fiscais, trabalhista e outros exigidos para liquidação.

16. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1  Efetuar  os  pagamentos  devidos  à  CONTRATADA  pelos  serviços,  após  a
apresentação da Nota Fiscal da prestação do serviço;

16.2  Instituir  uma  Comissão  Gestora  do  Contrato  para  acompanhamento,
certificação e fiscalização do serviço de transporte escolar;

16.3 Nomear comissão técnica de fiscalização do serviço de transporte escolar,
a qual deverá supervisionar, fiscalizar e certificar a execução dos serviços
contratados;

16.4 Informar à CONTRATADA sobre quaisquer alterações nas rotas/itinerários e
rotinas de serviço;

16.5  A  Comissão  técnica  de  fiscalização  do  transporte  escolar,  mediante
recebimento  dos  relatórios,  instrumentais  carimbados  e  assinados  pelos
diretores das escolas, assim como Notas Fiscais de prestação do serviço, fará
o controle interno dessas informações para fins de melhor gerenciamento dos
serviços realizados e gestão do transporte escolar nos termos do artigo 67 da
Lei 8.666/1993;

16.6  Notificar,  por  escrito,  à  CONTRATADA,  defeitos  e  irregularidades
encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção;

16.7 Caso ocorra qualquer irregularidade durante a vigência do contrato por
parte da contratada, a contratante aplicará a multa de acordo com o previsto
neste Projeto Básico;

16.8 Solicitar  à  CONTRATADA  e  seus  prepostos,  tempestivamente,  todas  as
providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

99                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Processo n.º 09.0202/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________

16.9 Organizar  um  Banco  de  dados,  contendo  todas  as  informações  dos
motoristas, monitores e dos veículos para melhor controle interno e externo em
relação à prestação de serviço da contratada;

16.10  Manter um Registro atualizado de ocorrências, por empresa, dos fatos
ocorridos na execução do contrato, quando os serviços não estiverem sendo
prestados de forma satisfatória;

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 Para o fiel e pleno atendimento do serviço de transporte escolar, caberá
a CONTRATADA seguir as orientações contidas na Instrução do Código de Trânsito
Brasileiro – CTB, Ministério da Educação/Guia do Transporte Escolar FNDE,
definidos as obrigatoriedades que seguem:

17.2 Executar  as  determinações  contidas  neste  Projeto  Básico  e  todas  as
cláusulas contratuais que regem a prestação de serviço;

17.3 Prestar os serviços durante o ano letivo em curso previsto em contrato,
conforme calendário escolar, informado pelas unidades escolares;

17.4 Disponibilizar os veículos de acordo com as exigências previstas no
Projeto  Básico,  utilizando-se  exclusivamente  para  o  transporte  escolar,
ficando expressamente proibido o transporte de terceiros, o chamado "carona",
nos veículos destinados ao Transporte Escolar, exceto servidores da escola,
mediante autorização, por escrito, da Divisão de Transporte Escolar/SEMED e
desde que haja disponibilidade de assento;

17.5 Cumprir o horário de chegada de cada rota/itinerário na unidade escolar,
preferencialmente  15  minutos  antes  do  horário  de  início  das  atividades
escolares. No retorno, não exceder a 15 minutos de espera por parte do aluno
dentro da unidade escolar, salvo motivo de força maior ou exceções previamente
acordadas entre a unidade escolar, Divisão de Transporte Escolar/SEMED e a
empresa contratada;

17.6  Os  veículos  deverão  ser  utilizados  exclusivamente  para  o  transporte
escolar  de  alunos  do  Ensino  Básico,  devendo  os  mesmos  permanecer  nas
dependências da unidade escolar durante todo o período de aula;
§ 1º - É expressamente proibido o motorista conduzir pessoas que não alunos,
exceto  se  o  aluno  precisar  de  um  acompanhante  por  problemas  de  saúde  ou
servidor  da  escola  autorizado  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  por
escrito, desde que haja disponibilidade de assento, e que o trajeto seja
compatível ao trajeto do aluno.

17.7  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos
da legislação vigente, nos dias e turnos estipulados pela Secretaria Municipal
de Educação, bem como na necessidade do serviço em sábados letivos, caso a
unidade  escolar  necessite  dos  serviços  nesses  dias,  sendo  a  contratada,
comunicada com antecedência no mínimo 72 horas;

17.8 Manter afixado o Termo de Autorização do veículo no para-brisa dianteiro
do veículo por meio de adesivo;

17.9 Utilizar veículo escolar com o máximo de 10 (dez) anos de uso durante
toda a vigência do contrato, em perfeito estado de conservação, fazendo as
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manutenções e higienização necessárias para não prejudicar o andamento das
atividades da contratante;

17.10 Contratar  motorista  habilitado  com  a  Carteira  de  Habilitação/CNH
Categoria “D” ou “E”;

17.11  Utilizar  para  condução  dos  veículos  escolares  apenas  condutores
cadastrados no DETRAN;

17.12 Será prestado o serviço de transporte escolar exclusivamente aos alunos,
para fins de incentivo à leitura, a cultura, esporte e eventos promovidos pela
própria  escola,  tais  como:  Feira  de  leitura,  Festa  da  Família,  Torneio
esportivo, Semana da Pátria, e quaisquer outras atividades com a autorização,
prévia por escrito, da Secretaria Municipal de Educação. Essas ações fazem
parte de atividades extraclasse e para atender os familiares e/ou servidores a
Prefeitura colocará outros veículos.

17.13 Contratar somente monitores com idade igual ou superior a 18anos;

17.14 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na prestação de serviço,
até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o art. 65, §
1º, da Lei nº. 8.666/93;

17.15 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação exigidas
na licitação;

17.16 Selecionar, contratar e treinar condutores e monitores dos veículos,
ficando  todos  os  encargos  trabalhistas  decorrentes  da  contratação  e/ou
rescisão por conta da contratada;

17.17 A CONTRATADA assumirá qualquer responsabilidade pelos encargos judiciais
ou  extrajudiciais  decorrentes  da  execução  dos  serviços,  que  tiver  dado
causa(s) a terceiro(s);

17.18 Nomear um responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços,
com o objetivo de garantir a qualidade do serviço, orientando os condutores
e/ou  monitores.  Este  encarregado  terá  a  obrigação  de  reportar-se,  quando
houver  necessidade,  à  Divisão  de  Transporte  Escolar  e/ou  à  Comissão  de
Fiscalização  do  Transporte  Escolar/SEMED,  e  de  tomar  as  providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na vigência
do contrato;

17.19 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de
seu encarregado;

17.20 A contratada deverá contratar uma Companhia de Seguros a fim de manter
durante  o  período  de  execução  da  prestação  do  serviço  com  as  seguintes
coberturas:

• DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
• DANOS CORPORAIS A TERCEIROS
• DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS AOS ALUNOS
• APP INVALIDEZ TOTAL/PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE POR ALUNO
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• APP – MORTE CIDENTAL POR PASSAGEIRO
• APP- INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE-CONDUTOR
• APP – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES

17.21 Prestar  os  serviços,  fornecendo  todos  os  materiais,  equipamentos  e
tecnologias  necessárias  em  qualidade  e  quantidades  suficientes  para
atendimento à legislação vigente do Código de Trânsito Brasileiro CTB;

17.22  A  cor  externa  do  veículo  contratado  deve  ser  “Amarelo  Escolar”
(referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em
sistema poliuretano bi componente, com espessura da camada seca entre 50 e
60µm, sem prejuízo da faixa definida abaixo;

17.23 Na traseira e nas laterais das carroçarias deve ser pintada, em toda a
sua extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta
com 400mm ± 10mm de largura, a meia altura da carroçaria, na qual deve ser
inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com
altura da letra de 280mm ± 10mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema
poliuretano bi componente, e espessura da camada seca entre 50 e 60µm, Disque
Ouvidoria 0800 647 4717, adesivo de identificação do transporte de cadeirante
e do Programa ou Convênio FNDE/PNATE  indicado pelo Convênio com o Governo do
Estado de Rondônia nº 176/PGE/2017;

17.24 A  contratada  deverá  ter  uma  política  de  treinamento  específico  dos
profissionais contratados, e provê-los de atualização das informações e da
qualificação de modo a atender as exigências básicas do trabalho prestado no
transporte dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Porto Velho,
considerando:  a)  Treinamento  de  segurança  e  meio  ambiente;  b)  Palestras
preventivas/educativas sobre álcool, drogas e tabagismo; c) Procedimentos de
risco ou de emergência;

17.25 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração, aos
alunos e terceiros na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento da Secretaria Municipal
de Educação – SEMED;

17.26 Tratar com urbanidade os alunos, pais, servidores da escola e os agentes
de fiscalização da contratante;

17.27 Manter os cintos de segurança em condições de uso  e em quantidade
compatível ao número de assentos;

17.28 Exigir  que  os  condutores  e  monitores  do  veículo  escolar  trajem-se
adequadamente,  fazendo  uso  do  uniforme,  crachá  de  identificação,
Rota/itinerário que trabalha e a empresa para qual foi contratado;

17.29 Aproximar o veículo de local adequado para embarque e desembarque, sendo
recomendado  o  acesso  principal  da  escola,  garantindo  a  segurança  e  a
integridade dos alunos atendidos pelo transporte escolar;

17.30 Recolher, guardar e, posteriormente, entregar qualquer objeto esquecido
no veículo escolar;
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17.31 Orientar  os  alunos,  coibindo  comportamentos  inadequados  durante  o
percurso,  mantendo-os  sentados  e  evitando  atitudes  que  possam  afetar  a
concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em riscos;

17.32 Manter um Livro de Ocorrências diárias com identificação do veículo,
condutor  (motorista),  monitor  (a),  horário  de  saída  e  chagada  e  eventual
histórico  de  ocorrências,  comunicando  ao  responsável  pela  Divisão  de
Transporte  Escolar/SEMED  qualquer  situação/fato  que  acorrer  durante  a
Rota/Itinerário. Ao final do ano letivo, o livro deverá ser entregue à direção
escolar;

17.33 Fornecer aos membros da Comissão Gestora de Contrato e Comissão de
Fiscalização  do  Transporte  Escolar  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,
informações relativas à relação de alunos informada pela direção da escola,
disco de registro da rota e velocidade e demais documentos do veículo, do
condutor e monitor;

17.34  Substituir  imediatamente  o  veículo  (ônibus)  que  estiver  prestando
serviço,  em  caso  de  acidente  ou  qualquer  tipo  de  defeito  ou  falta  de
manutenção, má conservação e irregularidades identificadas;

17.35 Nos  casos  em  que  o  transporte  não  consiga  chegar  até  o  local  de
desembarque é de responsabilidade do condutor/monitor garantir que os alunos
sejam conduzidos até sua residência ou até a escola em segurança, devidamente
acompanhados por esses ou por seus familiares, sendo vedado que os alunos
retornem ou sigam sozinhos;

17.36 Manter as janelas do veículo localizadas juntos aos assentos dos alunos,
quando necessária, abertos com no máximo 15 (quinze) centímetros, ou apenas
janelas na parte superior do vidro, de maneira a evitar riscos de acidentes
com os alunos;

17.37 O acesso e a identificação da clientela far-se-á mediante relação diária
de alunos que deverá ser controlada pelo (a) Monitor (a) ou, na ausência
deste, pelo motorista;

17.38 Assegurar que todos os alunos transportados façam  uso  com o cinto de
segurança, assim como o motorista e monitor;

17.39 Equipar  os  veículos  com  pneus  apropriados  para  estradas  não
pavimentadas, ou seja, utilizar pneus borrachudos no eixo traseiro conforme
especificações dos lotes;

17.40 Substituir diariamente os discos de tacógrafo e guardá-las pelo período
de duração do contrato;

17.41 Identificar  o  aluno  no  ato  de  embarque  por  meio  da  Carteira  de
Transporte Escolar fornecida pela SEMED;

17.42 O desembarque do aluno na unidade escolar ocorrerá mediante a presença
de um servidor da escola;

17.43 Manter os ônibus higienizados diariamente;
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17.44 Deslocar o veículo somente com os alunos sentados e com os cintos
afivelados;

17.45 Manter  atualizados  todos  os  documentos  referentes  aos  veículos  e
motoristas  no  decorrer  de  todo  o  contrato,  tais  como:  Registro,
Licenciamentos, Termo de Autorização, Curso de Formação de Condutor, Seguros,
Taxas e outros que a legislação exigir, mantendo cópias dos mesmos no veículo;

17.46 Equipar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos
obrigatórios  previstos  na  legislação  de  trânsito,  tais  como:  extintor  de
incêndio, triângulo de sinalização, chaves de roda, lanternas, luz e sinal
sonoro de marcha ré, lanternas de sinalização, pneu  subsequente/estepe  e em
condições de rodagem, tacógrafo, luz interna do veículo, entre outros;

17.47 As rotas do transporte escolar são definidas, conforme consta no Anexo
elaborado pela Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da SEMED, a
partir da constatação da demanda da localidade de abrangência da escola,
podendo se adequar em caso de eventual necessidade;

17.48 A  empresa  vencedora  terá  que  arcar  com  todas  as  despesas  com

combustível, peças e demais referentes à manutenção do veículo, ocorrendo por

conta da empresa durante a vigência do contrato;

17.49 A empresa vencedora é vedada, a subcontratação total ou parcial do
objeto do presente contrato, não sendo permitida, outrossim, a transferência
total ou parcial do contrato a outrem.

18. DO VEÍCULO ESCOLAR CONTRATADO

18.1  A empresa contratada deverá observar e cumprir a legislação vigente do
Código  de  Trânsito  Brasileiro  (CTB)  e  do  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO
(ESPECIFICAÇÕES DO GUIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FNDE) aplicáveis ao porte e tipo
de veículo contratado;

18.2  A contratada deverá apresentar a cópia do Certificado de Registro de
Licenciamento de Veículo (CRLV) e o número da Placa [...], junto ao DETRAN,
com a finalidade específica para seus fins como: Transporte Escolar:

Fotos coloridas impressas e em mídia do veículo, no tamanho 15 x 21
cm datada, mostrando-a de forma que apareça total e claramente a
frente, laterais, traseira e interior, mostrando o quantitativo de
assentos, (a ser mantida na Secretaria Municipal de Educação/Divisão
de Transporte Escolar)

18.3 Este  controle  individualizado  do  veículo  contratado  permite  a
administração  pública  realizar  o  acompanhamento  da  execução  (histórico  e
registro de ocorrência), a manutenção das condições e exigências do edital e
contrato e, principalmente, do acompanhamento das exigências/requisitos dos
veículos para que possam realizar o transporte escolar rural;

18.4 A  ausência  deste  controle  aumenta  o  risco  de  que  as  empresas  não
mantenham as mesmas condições de habilitação e qualificação exigindo no edital
e  contrato  (Recomendação/Determinação  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de
Rondônia);
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18.5  Idade máxima do veículo contratado é de 10 (dez anos) durante toda a
vigência do contrato, sendo que a SEMED é a responsável pelo acompanhamento do
cumprimento do contrato e condições dos veículos contratados para o transporte
dos  alunos  residentes  na  área  rural  do  município  de  Porto  Velho  e  seus
Distritos.  Para  a  adequada  prestação  do  serviço  de  transporte  escolar,  é
necessário estabelecer padrões mínimos quantitativos e qualitativos da frota
contratada, assegurando ao aluno, segurança, comodidade e pontualidade;

18.6 De  conhecimento  público  e  notório,  a  precariedade  da  malha  viária
utilizada pelos atuais prestadores do serviço de transporte escolar aos alunos
atendidos na rede pública de ensino de Porto Velho, em geral, encontra-se
desprovida  de  pavimento  asfáltico,  em  condições  precárias  de  conservação
(mesmo que as vias sejam constantemente manutenidas, há o fator regional de
solo/inverno amazônico e outros que não permitem intervenções a garantir a
livre fluidez de veículos de médio/grande porte, empregados na atividade de
transporte escolar;

18.7 Considerando que empresas de transporte, no gerenciamento de suas frotas,
adotam como fator de depreciação gerencial/contábil tabela da Receita Federal,
com vida útil de ônibus em 10 (dez) anos, o que representa uma média anual de
20% (vinte por cento), ou com valor residual, depreciação anual de 10% (dez
por cento), valores estes que são incluídos nas planilhas de custos e formação
de preços para apresentação de proposta comercial;

18.8 Para a contratação objeto do presente, adota-se como limite máximo dos
veículos contratados 10 (dez) anos, levando-se em consideração que quanto mais
antigo o veículo, maior será o custo de manutenção. Não obstante ao elevado
valor de manutenção, o veículo deixará de ser utilizado para a contratação,
implicando em resultado negativo na frequência dos alunos à escola;

18.9 Por mais que se estabeleçam padrões de eficiência na contratação, com
redução do percentual de remuneração pelas ocorrências de atrasos, quebras,
panes, entre outros, havendo prejuízo direto aos alunos;

18.10 Detalhando, mesmo com a aplicação de sanções contratuais (pecuniárias),
há prejuízo aos alunos, os quais deixam de comparecer às aulas ou chegam após
o horário previsto para início das atividades. Assim, não havendo pontualidade
do  prestador  de  serviço,  há  prejuízo  direto  no  cumprimento  do  calendário
escolar. Os eventuais valores recolhidos aos cofres pelo descumprimento das
cláusulas contratuais são irrisórios perante o prejuízo social dos estudantes;

18.11 Nestas  condições,  demonstrado  a  necessidade  de  estabelecimento  de
critério de idade da frota a ser empregada na prestação do serviço escolar.
Mesmo empregando frota atualizada, é previsível a ocorrência de eventos que
tornam  o  veículo  indisponível  e  reiterando,  a  contratação  almejada  busca
assegurar a todos os alunos atendidos, PONTUALIDADE e SEGURANÇA;

18.12 Mesmo adotando padrões de eficiência, com redução de percentual sobre a
remuneração pela ocorrência de eventos (ausência, pontualidade, entre outros),
o desejável é a CONTINUIDADE da prestação do serviço, razão pela qual, mostra-
se necessário a adoção de frota reserva por parte do proponente licitante;

18.13 Visando a não oneração excessiva na prestação do serviço necessário a
exigência de frota reserva na proporção de (01) um veículo reserva por lote,
considerando  aprovação  na  vistoria  veicular  e  as  mesmas  especificações
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contidas no lote. Assim, por mais que sejam inclusos elementos de controles
gerenciais com sanções pré-definidas pela indisponibilidade de veículos para
execução do contrato, necessário ressaltar a importância da contratação, com
empresa  capaz  de  assegurar  um  transporte  que  atenda  aos  requisitos  de
SEGURANÇA, COMODIDADE E PONTUALIDADE.

18.14 Em  relação  aos  trabalhadores,  as  planilhas  incluem  custos  com
ausência/doenças, entre outros, e mesmo que o condutor/monitor se ausente, há
obrigatoriedade  de  continuidade  da  prestação  com  outros  profissionais
substitutos. A contratação é de serviços, havendo contraprestação mensal pelas
ausências,  afastamentos,  entre  outros  o  que  obriga  a  CONTRATADA,  a
substituição de funcionário;

18.14 O total de veículos escolares contratados são 146 e deverão seguir as
especificações abaixo:

a)58 (cinquenta e cinco) veículos Pequeno Porte - PP para até 23
alunos sentados, com poltronas com estofamento, sem ar-condicionado. Não será
contratado ônibus com elevador de acessibilidade, por se tornar inviável sua
utilização na área rural por onde irão circular, considerando-se, ser vias
carroçais sem ponto de apoio para uso de cadeirante em suas rotas. Para
atendimento dos eventuais casos de portador de necessidades que necessitem de
atendimento para adentrar aos ônibus será contratado servidores específicos
para  atende-lo,  por  ser  mais  viável  economicamente  e  eficientemente  na
prestação do serviço.

Tração 4x2 e motor diesel 4 cilindros. A potência mínima é de 110
kva e a  máxima é de 206 Kva, com toque mínimo de 450 Nm e o máximo de 720 Nm.
O chassi é mais alto e o balanço dianteiro e traseiro são reduzidos para
facilitar a transposição de atoleiros e obstáculos. O chassi deve possuir
suspensão  reforçada  para  permitir  o  acesso  a  lugares  acidentados,  sendo
necessário para uso em estradas de terra, em condições severas de piso e
relevo.

b) 58 (cinquenta e cinco) veículos de Médio Porte - MP para até 44
alunos sentados, com poltronas com estofamento, sem ar-condicionado. Não será
contratado ônibus com elevador de acessibilidade, por se tornar inviável sua
utilização na área rural por onde irão circular, considerando-se, ser vias
carroçais sem ponto de apoio para uso de cadeirante em suas rotas. Para
atendimento dos eventuais casos de portador de necessidades que necessitem de
atendimento para adentrar aos ônibus será contratado servidores específicos
para  atendê-lo,  por  ser  mais  viável  economicamente  e  eficientemente  na
prestação do serviço.

Tração 4x2 e motor diesel 4 cilindros. A potência mínima é de 110
kva e a  máxima é de 206 Kva, com toque mínimo de 450 Nm e o máximo de 720 Nm.
O chassi é mais alto e o balanço dianteiro e traseiro são reduzidos para
facilitar a transposição de atoleiros e obstáculos. O chassi deve possuir
suspensão  reforçada  para  permitir  o  acesso  a  lugares  acidentados,  sendo
necessário para uso em estradas de terra, em condições severas de piso e
relevo.

c) 30 (trinta) veículos de Grande Porte - GP para até 59 alunos
sentados,  com  poltronas  com  estofamento,  sem  ar-condicionado.  Não  será
contratado ônibus com elevador de acessibilidade, por se tornar inviável sua
utilização na área rural por onde irão circular, considerando-se, ser vias
carroçais sem ponto de apoio para uso de cadeirante em suas rotas. Para
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atendimento dos eventuais casos de portador de necessidades que necessitem de
atendimento para adentrar aos ônibus será contratado servidores específicos
para  atende-lo,  por  ser  mais  viável  economicamente  e  eficientemente  na
prestação do serviço.

Tração 4x2 e motor diesel 4 cilindros. A potência mínima é de 110
kva e a  máxima é de 206 Kva, com toque mínimo de 450 Nm e o máximo de 720 Nm.
O chassi é mais alto e o balanço dianteiro e traseiro são reduzidos para
facilitar a transposição de atoleiros e obstáculos. O chassi deve possuir
suspensão  reforçada  para  permitir  o  acesso  a  lugares  acidentados,  sendo
necessário para uso em estradas de terra, em condições severas de piso e
relevo.

18.15 Sistema Elétrico do veículo deve estar equipado com chave geral na
central elétrica, porém, quando do seu acionamento, não devem ser desativadas
as funções do registrador eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e
tempo (cronotacógrafo eletrônico), de emergência e dos sistemas com memória
alimentada;

18.16 O número de dias letivos/ano para o cálculo de médias iguais 210 dias;

18.17 A contratada deverá manter o veículo escolar em perfeito estado de uso,
fazendo as manutenções e higienizações necessárias, para não prejudicar o
andamento das atividades da contratante;

18.18  Seguro  de  Responsabilidade  Civil  para  os  passageiros,  com  vigência
durante todo o prazo contratual;

18.19 Deverá haver substituição do veículo imediatamente e de forma automática
por outro, nas mesmas condições da contratação inicial, quando em caráter
temporário nas situações de acidentes, furtos, roubos incêndios, manutenções
preventivas ou corretivas;

18.20 Substituir, imediatamente, o veículo que estiver prestando serviço, em
caso de acidente ou qualquer tipo de defeito ou falta de manutenção, má
conservação e irregularidades identificadas. A contratada deverá garantir a
chegada dos alunos ao local de embarque e desembarque com segurança;

18.21  Estes  parâmetros  podem  ser  melhor  otimizados/melhorados,  mediante
avaliação e recomendação dos gestores do contrato do transporte escolar no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação com orientação da Procuradoria
Geral do Município - PGM.

19. DA VISTORIA DO VEÍCULO CONTRATADO

19.1  Após a Homologação e para efeito de contratação o licitante vencedora
deverá apresentar os veículos para vistoria, averiguação das condições de uso
e da aptidão para realização dos serviços, em local apropriado dentro da
cidade de Porto Velho e indicado pela contratada, no prazo de até 20 (vinte)
dias  corridos,  contados  da  data  da  requisição  da  Secretaria  Municipal  de
Educação,  após  a  homologação do  objeto,  para  inspeção da  Comissão  de
Fiscalização do Transporte Escolar da Divisão de Transporte Escolar/SEMED.

19.2  Na vistoria serão verificadas os itens de segurança, as condições dos
pneus,  parte  mecânica,  suspensão,  sistema  elétrico,  tacógrafo  e  demais
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exigências legais com a finalidade de comprovar se os mesmos estão aptos a
desenvolver os trabalhos propostos, sendo emitido para tanto, parecer técnico
que fará parte do processo, tais como:

• Documentos de CRLV’s (em dias);
• Laudo de Vistoria (em dias);
• Limpeza dos veículos com lavagem mensalmente e higienização diária;
• Sistema sonoro para marcha ré;
•  Faróis e lanternas em perfeitas condições;  
•  Cintos de segurança equivalentes ao número de assentos;
•  Quantidade de assentos equivalente ao contratado por lote;
•  Assentos em perfeitas condições de uso;
•  Pneu sobressalente;
• Triângulo de sinalização;
• Chaves de roda e Alavanca;
• Macaco hidráulico;
• Tipo de pneu (liso ou misto dianteiro e borrachudo traseiro);
• Extintor e respectiva data de validade;
• Tacógrafo,  aparelho  instalado  no  painel  do  veículo  que  vai

registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel.
Os discos devem ser trocados todos os dias e guardados pelo período de
seis meses, porque serão exigidos ao DETRAN por ocasião da vistoria
especial;
•  Janelas, para-brisa e retrovisores em condições de uso;
•  Termo de Autorização do DETRAN-RO no vidro dianteiro;
•  Selo do Cadastro no vidro dianteiro.
•

19.3 No ato da assinatura do contrato e a cada seis meses conforme Resolução
nº 009/2016/CONSELHO DIRETOR/DETRAN-RO, as vistorias nos veículos escolares
devem  ser  realizadas,  considerando  a  sazonalidade  climática  e  as
peculiaridades regionais, como forma de garantir os equipamentos obrigatórios,
a segurança e outros exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB;

19.4 A não apresentação dos veículos de transporte escolares, pelos licitantes
vencedores do certame, no prazo de até  20 (vinte) dias, para realização da
vistoria, será considerada como desistência e consequentemente acarretará a
aplicação das penalidades previstas em lei, e as providências necessárias para
a convocação do segundo colocado no certame licitatório;

19.5 A reprovação dos veículos, quando da vistoria, acarretará a possibilidade
de  aplicação  das  penalidades  previstas  em  lei,  e  consequentemente  as
providências necessárias para a convocação do segundo colocado no certame
licitatório;

19.6 A Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da Secretaria Municipal
de  Educação,  sempre  que  julgar  necessário  promoverá  vistoria  técnica  nos
veículos  escolares,  sem  que  haja  necessidade  de  aviso  prévio  para  sua
realização.

20. DAS ESPECIFICAÇÕES DA TECNOLOGIA A SEREM INSTALADAS NOS VEÍCULOS

Conforme  o  objeto  deste  Contrato,  o  serviço  de  Monitoramento,
Rastreamento e Telemetria, com uso de equipamentos, para atender aos veículos
de  transporte  escolar  no  Município  de  Porto  Velho,  SERÁ contratado  pelo
Município  ficando  obrigatoriamente  a  contratada  a  apresentar  os  veículos
perante a empresa prestadora do sistema de  GPS -  Global Positioning System

108                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Processo n.º 09.0202/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________

para instalação do sistema. Os serviços podem ser descritos, minimamente,
como:

•  Monitoramento:  tecnologia  que  informa  a  exata  localização  de  seus
veículos e funcionários, em tempo real. Uma interface via  web  fornece
mapas  atualizados,  relatórios  personalizados  e  funcionalidades  que
permitem calcular o tempo de duração do trajeto e horário estimado de
chegada;

•  Rastreamento: analisar as informações relativas a uma viagem e planejar
rotas  de  maneira  mais  eficiente,  reduzindo  custos,  aumentando  a
produtividade e efetividade dos itinerários;

•  Telemetria:  oferece  do  veículo  sobre  consumo  de  combustível,
comportamento do condutor ao volante e desempenho do veículo, o que
propicia  mais  eficiência  e  redução  com  custos  de  combustível  e  a
operacionalização.

21. DO CONDUTOR VEICULAR CONTRATADO

21.1  A contratada deverá apresentar um plano de controle para monitorar a
proficiência dos motoristas contratados e assegurar que esses profissionais
tenham as qualificações e experiências adequadas para a posição a qual estão
sendo empregados no transporte escolar de alunos residentes em área rural;

21.2 O condutor do veículo destinado ao transporte dos alunos deve satisfazer
os seguintes requisitos exigidos pela Contratante, a ser entregue na Divisão
de Transporte Escolar/SEMED para controle interno, organização de banco de
dados e sistema de gerenciamento:

•  Comprovante de escolaridade;
•  Idade superior a 21 anos;
•  Cópia da Carteira de Habilitação/CNH– Categoria “D” ou “E”;
•  Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar;
•  Apresentar cópia da Carteira de Identidade e CPF do condutor;
•  Cópia da Carteira de Trabalho devidamente registrada;
•  Cópia de comprovante de Residência;
•  Certidão Negativa de CNH;
•  Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais (Estadual e Federal);
•  Comprovação de exame psicotécnico com aprovação especial para 

transporte de alunos;
•  Carta de Referência de local de trabalho anterior ou emitida pela 
entidade representativa da categoria.

21.3 A contratada fornecerá uniforme completo (camisa, calça e sapato), crachá
(com fotografia recente) de identificação constando a Rota/Itinerário;

21.4  A contratada deverá substituir de imediato o condutor que apresentar
comportamento  inadequado  no  desempenho  de  suas  funções,  que  não  estiver
atendendo adequadamente as necessidades desta Secretaria, sob pena de medidas
punitivas cabíveis ao caso;

§  1º  Havendo  a  substituição  do  condutor  do  veículo  escolar,  a
Secretaria  Municipal  de  Educação  deverá  ser  comunicada  de  imediato  e
apresentar os documentos do funcionário substituído, conforme previsto no item
21.2.
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22. DO MONITOR CONTRATADO

22.1  A contratada deverá apresentar um plano de controle para monitorar a
proficiência dos monitores contratados e assegurar que esses profissionais
tenham as qualificações e experiências adequadas para a posição a qual estão
sendo empregados no transporte escolar de alunos residentes em área rural;

22.2 O monitor do veículo destinado ao transporte dos alunos deverá satisfazer
os seguintes requisitos exigidos pela Contratante, a ser entregue na Divisão
de Transporte Escolar/SEMED para controle interno, organização de banco de
dados e sistema de gerenciamento, antes do início das atividades:

•  Comprovante de Escolaridade;
•  Apresentar cópia da Carteira de Identidade e CPF;
•  Cópia da Carteira de Trabalho devidamente registrada;
•  Certificados de Cursos de Capacitação;
•  Cópia de comprovante de Residência;
•  Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais (Estadual e Federal).

22.3  O monitor será responsável pela conferência da relação dos alunos ao
longo do itinerário e acompanhar os alunos até a entrada principal da escola,
quando necessário, e fazer a travessia quando o veículo estacionar em sentido
oposto a parada;

22.4 A contratada fornecerá uniforme completo (camisa, calça e sapato), crachá
(com fotografia recente) de identificação constando a Rota/Itinerário;

22.5  A  contratada  deverá  substituir  de  imediato  o  monitor  que  apresentar
comportamento inadequado no desempenho de suas funções, sob pena de medidas
punitivas cabíveis ao caso;

§ 1º - Havendo a substituição e/ou faltas do monitor no veículo
escolar, a Secretaria Municipal de Educação deverá ser comunicada de imediato,
sob pena de aplicação das penalidades previstas.

23. DOS DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO:

23.1 Deverá ser entregue para Comissão Gestora de Contrato no prazo de, até 15
(quinze)  dias,  após  a  assinatura  do  contrato,  cópia  autenticada  ou  cópia
acompanhada do original, dos seguintes documentos, sob pena de cair o direito
a contratação:

• Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D" ou "E" dos motoristas em
número compatível às rotas em que for declarado vencedor no certame,
assim como, será necessária à apresentação da documentação de motorista
reserva na proporção mínima de 01 (um) para cada lote;

• Certificado de aprovação no Curso de Formação de Condutores de Veículos
de Transporte de Escolares para os motoristas em número compatível às
suas  rotas, bem como, do motorista reserva na proporção mínima de 01
(um) para cada lote;

• Credenciamento dos motoristas emitido pelo DETRAN para os motoristas em
número  compatível  às  suas  rotas,  bem  como,  do  motorista  reserva  na
proporção mínima de 01 (um) para cada lote;

• Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  -  CRLV,  com
respectivo seguro DPVAT quitado, de todos os veículos credenciados, bem
como, do veículo reserva na proporção mínima de 01 (um) para cada lote;

• Certificado de Registro Escolar da empresa emitido pelo DETRAN;
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• Termo  de  Autorização  dos  veículos  emitido  pelo  DETRAN,  atualizados
semestralmente, inclusive do veículo reserva;

• Seguro  Obrigatório  incluindo  cada  veículo  a  ser  utilizado  nas
rotas/itinerários em que for declarado vencedor no certame e para os
veículos inclusos como veículo reserva;

• Credenciamento  dos  monitores  emitido  pelo  DETRAN,  apresentação  do
crachá, com foto recente, para a rota de estipulada, assim como, será
necessária a apresentação da documentação de monitor na proporção mínima
aplicada para veículo e motorista: 01 (um) para cada lote;

• Certificado de aprovação no Curso de Formação de Monitores de Transporte
de Escolares para os monitores para a rota estipulada, assim como, será
necessária  a  apresentação  da  documentação  de  monitor  reserva  na
proporção mínima aplicada para veículo e motorista: 01 (um) para cada
lote.

24. DA RESCISÃO
24.1 Constituem motivos para rescisão do Contrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) a não apresentação reiterada da documentação necessária para efetivação do
faturamento mensal;
c) o atraso injustificado no início da execução dos serviços;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  deste  contrato,  assim  como  a  de  seus
superiores;
e) o cometimento reiterado de falhas na execução, anotadas na forma do Art.
67, Parágrafo 1º da Lei nº. 8.666/93.
f) razões de interesse público (Art. 78, XII, da Lei nº 8.666/93);
g) supressão, por parte do CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação
do  valor  inicial  deste  Contrato,  além  do  limite  permitido  no  Art.  65,
Parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, republicada em 06/07/94;
h) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste contrato.
i) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis.

25. DA CONTA VINCULADA
25.1. As provisões realizadas pela Administração contratante para o pagamento
dos encargos trabalhistas de que trata a Instrução Normativa nº 05/17 da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de
forma  contínua,  por  meio  de  dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra,  serão
destacadas do valor mensal do contrato e depositadas pela Administração em
Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, aberta em nome do
prestador de serviço.

25.2 O montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para
movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões:

a) 13º Salário;
b) Férias e 1/3 constitucional (adicional de férias);
c) Multa do FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
d)  Incidência  dos  encargos  previdenciários  e  FGTS  sobre  Férias,  1/3
constitucional (adicional de férias) e 13º Salário.
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25.3. A  movimentação  da  Conta-Depósito  Vinculada   ―   bloqueada  para
movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade contratante e será
feita exclusivamente para o pagamento das obrigações da CONTRATADA.

26. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

26.1 A Proposta deverá ser elaborada em conformidade ao constante nos Anexos
II a XV(correspondente a cada lote e por rota) e XVI(PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL
POR LOTE/ROTA) deste Projeto Básico, os quais se referem aos custos mensais
inerentes à mão de obra do motorista e monitor (a), bem como os insumos de
materiais,  equipamentos,  depreciação  dos  veículos  e  sua
manutenção/reparos/recuperação. Este insumo de manutenção/reparos/recuperação
tem por objetivo custear os valores para manter os veículos nas condições
contratadas, haja vista que cada lote possui diferentes realidades em suas
rodovias,  ramais  e  linhas.  Peculiaridades  estas  que  podem  gerar  (em
quantidades diferentes) danos, desgastes, prejuízos e mau funcionamento dos
veículos no decorrer do contrato.

26.2 O julgamento da proposta será por meio do MENOR PREÇO GLOBAL NO LOTE E
POR  ROTA, rodado  em  pela  sua  quilometragem  diária,  onde  este  deverá  ser
apresentado conforme Anexo XVI (PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL POR LOTE) impressa em
papel timbrado da empresa, em uma via, sendo assinada pelo representante legal
da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas
ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
administração pública ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.

26.3 Os valores apresentados nas planilhas de formação de preço no Anexo II ao
XV,  estão  embasados  na  metodologia  do  CADERNO  TÉCNICO  DA  SUPEL  –
Superintendência Estadual de Licitação do Estado de Rondônia.

26.4  Para  uso  eficiente  do  caderno  técnico  foram  observadas  as  seguintes
instruções gerais:

A  - O  presente caderno  se refere  à Prestação  de Serviços  de Transporte
Escolar Rural, para uma determinada rota, com quilometragem, trajeto e tipo
de pavimentação previamente definidos nos mapas e descrição dos lotes. O
transporte  se  destina,  exclusivamente  para  estudantes,  dadas  as
características  particulares  da  prestação  deste  tipo  de  serviço  aqui
valorado.

B  –  A  depreciação  do  veículo  a  ser  utilizado  foi  embasada  em  análise
criteriosa das reais necessidades do contratante, levando-se em consideração
o número de alunos a serem transportados bem como as descrições dos veículos.
C – Todos os custos são calculados considerando a contratação de motorista e
monitor.

D – O termo Valor Referencial utilizado no caderno técnico da SUPEL refere-se
ao valor definido com base em composições tecnicamente estabelecidas para a
execução  satisfatória  dos  serviços,  baseada  em  preços  médios  de  insumos
obtidos no mercado. Havendo disputa de preços, o critério de aceitabilidade
de proposta deve ser a que oferte o menor preço.

E – Os preços foram definidos de acordo com a extensão da rota, logo, a
definição do valor utilizado como referência à contratação deve corresponder
a  extensão  da  rota.  No  caso  de  rotas  mistas,  foi  adotado  o  valor
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correspondente a cada etapa do trecho de acordo com a pavimentação, porém,
dentro da mesma faixa de quilômetros. 

26.5 PARÂMETROS DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS

Os parâmetros utilizados na formação dos preços que compõe o cálculo
do  valor  médio  do  transporte  escolar  para  o  Estado  de  Rondônia,  foram
definidos levando-se em consideração as características idiossincráticas da
região. O estudo para levantamento e firmação dos parâmetros foi baseado
especialmente no Caderno de Informações Técnicas para Ônibus Escolares do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação–FNDE, subsidiariamente também
foram utilizados dados e informações do Caderno Técnico de Prestação de
Serviços de Transporte de Funcionários sob Regime de Fretamento Contínuo, do
Estado de São Paulo, e o Parecer nº 1/2016 – TRANSCOLAR- ES, do Governo do
Estado do Espírito Santo (este último, resultado de estudo técnico dirigido
pelo Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da Universidade
Federal de Minas Gerais). Os índices e parâmetros definidos foram, quando
necessários, adaptados à realidade rondoniense.

Abaixo, serão expostos os índices e definições mais significativos que
compõe  o  cálculo.  Os  documentos  utilizados  e  cotação  de  preços  estão
acostados no Processo Administrativo nº 01- 1308.00048-0000/2017. A memória
de cálculo para os valores definidos são encontrados nos anexos do caderno
técnico.

26.6 INVESTIMENTO INICIAL

Ônibus  Rural  Escolar  –  ORE  –  a  definição  é  dada  pelo  FNDE,
padronizada,  e  é  composta  por  veículos  de  categorias  PEQUENO,  MÉDIO  e
GRANDE.

 PEQUENO: veículo rodoviário de até 7.000mm de comprimento;
 MÉDIO: veículo rodoviário de até 9.000mm de comprimento; 
 GRANDE: veículo rodoviário de até 11.000mm de comprimento.

A classificação dos veículos é baseada em sua capacidade de transporte.

Ônibus Rural Escolar - ORE 1: ônibus com comprimento total máximo de
7.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 2.000kg, comportando
transportar 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e
nove) estudantes sentados equipado com plataforma elevatória veicular.

Ônibus Rural Escolar - ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de
9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, comportando
transportar 31 (trinta e um) passageiros adultos sentados ou 44 (quarenta e
quatro) estudantes sentados equipado com plataforma elevatória veicular.

Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de
11.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando
transportar  44  (quarenta  e  quatro)  passageiros  adultos  sentados  ou  59
(cinquenta e nove) estudantes sentados com plataforma elevatória veicular.

Os preços para cada tipo de ônibus foi encontrado por meio de pesquisa
na tabela FIPE, licitações já adjudicadas e preços praticados por fábricas e
concessionárias ao consumidor final. As pesquisas de preços e respectiva
planilha estimativa encontram-se anexada aos autos do caderno técnico da
SUPEL e se referem a veículos NOVOS.
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26.7 CUSTOS VARIÁVEIS

Consumo  de  Combustível  –  Foi  considerado  um  consumo  médio  de
combustível a depender do tipo de veículo computado em km por litro de óleo
diesel. O valor foi definido levando-se em consideração o estudo exposto no
Caderno Técnico de Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários sob
Regime  de  Fretamento  Contínuo,  do  Estado  de  São  Paulo.  Não  foram
consideradas  variações  entre  transporte  por  estrada  pavimentada  e  não
pavimentada, visto que a diferenciação nos custos frente a pavimentação será
considerado em equação conjunta.

Lubrificantes – De acordo com o estudo realizado pela UFMG, contratado
pelo Governo do Estado do Espírito Santo, o consumo de lubrificantes pode
ser correlacionado ao do óleo diesel e  que,  sem margem significativa de
erro, pode-se substituir o consumo de lubrificantes por quilômetro por um
equivalente do consumo do óleo diesel. Foi encontrado o coeficiente de
consumo de lubrificantes equivalente a 0,06 do consumo do óleo diesel,
seguindo o estudo mencionado anteriormente.

Custo de Rodagem– o custo de rodagem foi definido calculando-se o
preço do pneu, vidaútil, e quantidade de pneus no veículo. A vida útil do
pneu foi definida em 100.000 km, conforme estudo do caderno técnico de São
Paulo.

Custo de Manutenção: o custo da manutenção inclui a aquisição de peças
de  reposição  e  mão  de  obra  envolvida  nos  reparos.  Foi  utilizado  o
coeficiente  aplicado  por  quilômetro  rodado,  considerando  uma  rodagem  de
7.500 km por mês. Os valores foram encontrados por meio do estudo da UFMG, e
refletem a média nacional de circulação de ônibus escolares. Cabe salientar
que, ainda que uma única rota escolar seja inferior a 7.500 km por mês, é
possível, e provável, que o mesmo veículo faça mais de uma rota por dia ou
faça a mesma rota mais de uma vez.

26.8 CUSTOS FIXOS

Os custos fixos são aqueles de independem da quantidade de quilômetros
rodados.

Depreciação do Veículo - Para cálculo da depreciação, foi utilizado o
Método de Depreciação Linear, com valor residual de 10% para ônibus e micro-
ônibus.  Foram  considerados  os  seguintes  limites  de  utilização  para  os
veículos:

ÔNIBUS e MICRO-ONIBUS: limite máximo de 10 anos;
Custos  com  pessoal -  Foram  consideradas  todas  as  despesas  com

salários,  encargos,  provisões  e  despesas  auxiliares.  Para  motoristas  e
monitores,  foram  considerados  os  salários  especificados  na  convenção
coletiva da categoria.

Importante observar que, caso a prestadora do serviço seja optante
pelo SIMPLES NACIONAL, haverá considerável redução nos encargos sociais,
resultando diminuição dos custos.

Os valores considerados na planilha se referem a empresa não optante
pelo SIMPLES NACIONAL.

Os  valores  do  KM  são  discriminados  de  acordo  com  o  tipo  de
pavimentação.

26.9 TRIBUTOS RELATIVOS AO FATURAMENTO

Foram consideradas as tarifas regionais para ISS.
PIS e COFINS: na análise dos valores é importante atentar para o

Regime de Tributação do Imposto de Renda ao qual a empresa faz parte. Caso a
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empresa apure seu lucro com base no LUCRO REAL, PIS e COFINS serão NÃO
CUMULATIVOS, com suas alíquotas em 1,65% e 7,6% respectivamente. Empresas
que têm seu lucro apurado com base no LUCRO PRESUMIDO ou ARBITRADO, as
alíquotas serão cumulativas em 0,65% para PIS e 3% para COFINS.

Na planilha os percentuais apresentados são referentes a empresas que
apuram o lucro com base no Lucro Real.

26.10 FATOR DE CORREÇÃO PARA ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS

Tendo em vista que há alterações no desgaste, consumo, depreciação e
manutenção quando há utilização do veículo em estradas não pavimentadas, é
necessário corrigir o valor final do preço por quilômetro rodado nestas
condições.  A  fim  de  encontrar  o  índice  ideal,  recorremos  ao  MANUAL  DE
CÁLCULO DE CUSTO OPERACIONAL RODOVIÁRIO DE CARGA PARA VEÍCULODE
DISTRIBUIÇÃO E ADICIONAIS NO VALOR DO TRANSPORTE, publicado pela Companhia
Nacional de Abastecimento – CONAB.

De  acordo  com  a  CONAB,  na  página  27,  tabela  14,  quando  veículos
pesados  transitam  em  estradas  não  pavimentadas,  há  aumento  no  custo
operacional (custo variável) do veículo nos seguintes percentuais:
Tabela 1:

Item Percentual  de
Aumento

Combustível 12%

Lubrificantes 18%

Peças e Mão de Obra 142%

Pneus 33%

Depreciação  (conversão  de  custos
de capital)

68%

Frente  aos  valores  que  compõem  o  custo  do  quilômetro  rodado,
encontramos  que  os  custos  relacionados  pela  CONAB  possuem  a  seguinte
participação no preço final:
Tabela 2:

Item Percentual de
Participação
no Preço

Combustível 33%

Lubrificantes 4%

Peças e Mão de Obra 0,17%

Pneus 0,07%

Depreciação  (conversão  de
custos de capital)

15%

TOTAL 52,24%
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Calculando-se o acréscimo da rodagem em estradas não pavimentadas aos
percentuais de participação nos preços, encontramos o seguinte:

Tabela 3:

Item
Percentual de

Participação no Preço –
Estrada não
Pavimentada

Combustível 36,96

Lubrificantes 4,72

Peças e Mão de Obra 0,41

Pneus 0,09

Depreciação  (conversão  de
custos de capital)

25,20

TOTAL 67,38%

Os custos operacionais passam de 52,24% para 67,38%. Considerando que
não  há  alteração  nos  custos  fixos,  o  percentual  total  passa
de100%para115,14%. Assim, o índice de correção do custo do quilômetro rodado
em estradas não pavimentadas é de 1,1514, ou 15,14%.

26.11 DEFINIÇÃO DAS LOCALIDADES

Os valores definidos pela SUPEL correspondem aos polos regionais da
Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  Rondônia,  divididos  em  seis  polos
regionais: Regional Vilhena, Regional Cacoal, Regional Ji-Paraná, Regional
Ariquemes, Regional São Miguel do Guaporé e Regional Porto Velho.

A divisão dos municípios por polo regional ocorre como apresentado na
tabela abaixo: Distribuição dos Municípios do Estado de Rondônia por Polos
Regionais

26.12 PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO – Combustível, pneue
lavagem

A  pesquisa  de  preços  para  composição  dos  custos  com  material  de
consumo e serviços foi realizada individualmente em cada polo regional. Em
cada polo foram selecionados três municípios para realização da pesquisa,
sendo que um deles seria, necessariamente, o município sede. A pesquisa de
preços local foi conduzida pela Secretaria de Educação, sob orientação da
SUPEL.

Os municípios selecionados e seus respectivos polos são apresentados na
tabela abaixo.

Polo
Regional Vilhena Cacoal Ji-Paraná Ariquemes

São Miguel
do Guaporé Porto

Velho

Municípios

Vilhena,
Pimenta
Bueno,
Cerejeiras

Cacoal,
Alta
Floresta
do Oeste,
Rolim  de
Moura

Ji-
Paraná,
Vale  do
Paraíso,
Mirante
da Serra

Ariquemes,
Buritis,
Machadinho
do Oeste

São
Miguel  do
Guaporé,
Costa
Marques,
Alvorada
do Oeste

Porto
Velho,
Guajará-
Mirim,
Cujubim
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27. DO PADRÃO ÉTICO NO PROCESSO LICITATÓRIO

27.1 O Licitante deverá observar o padrão de conduta ética durante o processo
Licitatório e na execução do contrato, estando sujeito às sanções previstas na
legislação pertinente;

27.2 O pregoeiro ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres
emitidos por técnicos ou especialistas no assunto do objeto desta licitação;

27.3 Será instituída a Comissão de Acompanhamento da Licitação para solucionar
eventuais litígios, sem prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

28. DA GARANTIA

28.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do contrato, a CONTRATADA, no ato
da assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratação em favor do CONTRATANTE, em observância ao artigo
56, 2º, da Lei Federal nº 8.666/93;

28.2  A  escolha  da  modalidade  de  garantia  fica  a  critério  da  CONTRATADA,
conforme artigo 56, 1º, da Lei nº 8.666/93:

28.3  Se a opção da garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, Agência 2757, conta corrente 8.250-3,
devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em original
ou  cópia  autenticada,  no  Departamento  Administrativo  e  Financeiro,  para
lançamento contábil na Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ;

28.4 Se a opção da garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária,
esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou
superior  ao  prazo  de  execução  do  contrato,  a  cláusula  de  atualização
financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade;

28.5 A  fiança  bancária  deverá  ser  emitida  por  estabelecimento  sediado  ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida a exeqüível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato
em pelo menos 30 (trinta) dias;

28.6 Caso a garantia seja ofertada em título da dívida pública, estes devem
ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e custódia pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,
não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;

28.7 A  garantia  responderá  pelo  inadimplemento  das  condições  contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais;

28.8 multa  ou  penalidades  à  CONTRATADA,  e  realizado  o  desconto  do  valor
apresentado como garantia, poderá a CONTRATANTE convocar a empresa CONTRATADA
para repôs aquele valor inicialmente oferecido;
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28.9 No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito
da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei
8.666/93 (incisos XII e XVII), havendo culpa da CONTRATADA, a garantia será
executada  para  ressarcimento  da  CONTRATANTE  e  dos  valores  das  multas  e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei
nº 8.666/93;

28.10 Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo  ainda  o  direito  à  devolução  da  garantia  e  pagamentos  devidos  pela
execução do contrato até a data da rescisão (conforme 2º do art. 79 da Lei
8.666/93);

28.11 Se  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  contrato,  a
CONTRATADA, ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação
ou substituição da garantia conforme a modalidade que tenha escolhido;

28.12 A  garantia  prestada  pela  CONTRATADA  ou  seu  saldo,  se  houver,  será
liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no
§4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da
CONTRATADA entregar requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Fazenda –
SEMFAZ no Departamento Administrativo e Financeiro até 60 (sessenta) dias
consecutivos após o término do contrato;

28.13 Para a devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA
não poderá estar inadimplente com as obrigações trabalhistas, previdenciárias
dos seus empregados, fiscais resultantes da execução do contrato;

28.14 A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da garantia será calculado sobre o valor do contrato sobre o
valor do contrato ajustado à época da solicitação;

29. DOS ANEXOS

ANEXO I – Detalhamento das Rotas/Itinerários e Mapas;
ANEXO II ao XV – PREÇOS DE REFERÊNCIA/PLANILHAS DE CUSTO DE COMPOSIÇÃO DE 
CUSTOS
ANEXO XVII – CALENDÁRIO(CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO)
ANEXO XVIII – CONVÊNIO PGE(CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO)

Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2018.

Aprovo o presente Projeto Básico conforme exigência Art. 7º § 2º I da Lei de 
Licitações e Contratos nº. 8.666/93.

Ordenador de Despesa:

César Licório
Secretário Municipal de Educação de Porto Velho

Araceli da Silva Souza
Gerente da Divisão de Transporte Escolar – DITE

Carlos Santiago de Albuquerque
Diretor do Departamento de Suporte Logístico

Educacional – DSLE
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ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

Comunicamos  que  devido  à  extensão  do  Edital,  os

arquivos  contendo  os  documentos  abaixo  estão

disponíveis para ciência e análise dos interessados nos

autos  do  processo  administrativo,  bem  como  nos

endereços  eletrônicos  www.  portovelho.ro.gov.br  .  Os

arquivos são: 

 

a)  ANEXO  I  DO  PROJETO  BÁSICO:  Detalhamento  das

Rotas/Itinerários e Mapas;

b) ANEXOS  II AO  XV DO  PROJETO BÁSICO:  PLANILHAS DE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COM OS PREÇOS DE REFERÊNCIA;

C)  Modelo  de  Planilhas  de  Composição  de  Custos

Unitários;

Os documentos acima são parte integrante do Edital, não

podendo os licitantes alegarem desconhecimento de seu

teor e poderão ser obtidos também mediante solicitação

ao  pregoeiro  e  equipe  de  apoio,  através  do  e-mail

pregoes.sml@gmail.com ou Telefone: (69) 3901-3639.
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018/SML
PROC. 09.00202/2017
 
_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar) do
Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de maneira
independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação)  quanto  a  participar  ou  não  da
referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________
_________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018/SML
PROC. 09.00202/2017

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________,
por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei,
que  até  a  presente  data  não  existe  fato  superveniente  impeditivo  de  sua
habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal

121                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3639
E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Processo n.º 09.0202/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________

ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE
MENORES)

REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018/SML
PROC. 09.00202/2017

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº ___/2018/SML/PVH, que não possuímos em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

REFERENTE AO
PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018/SML
PROC. 09.00202/2017

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  ___/2018/SML/PVH,  declaramos  que  a  empresa
(RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº ______________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º
do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do
porte da empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal
de Licitações – SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui
inseridos,  sob  pena  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Código  Penal
Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TRANSPORTE
ESCOLAR,  COM  FORNECIMENTO  DE  VEÍCULOS
TIPO  ÔNIBUS,  INCLUÍDO  O  ABASTECIMENTO,
MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MOTORISTAS E
MONITORES  EM  TODA  A  FROTA  CONTRATADA,
PARA  COM  A  FINALIDADE  DE  OFERTAR  O
TRANSPORTE  ESCOLAR  GRATUITO,  ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL
E ESTADUAL, POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  –  SEMED,  PARA
ATENDER OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E
RESIDENTES NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  conforme  especificações
técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas no Projeto Básico e seus Anexos
(Anexo  I  do  edital), QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO  –  SEMED,  DE  UM  LADO,  E  DO
OUTRO, A EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e dezoito, o  MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti,
nº 826, centro, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED, representada pelo Sr. Secretário ________________________, brasileiro,
______, portador da cédula de identidade nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE,
e  a  Empresa________________,  inscrita  no  CNPJ  nº.  ____________,  com  sede
na__________, nº________, Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente
representada pelo (a) Sr. (a)______________, brasileiro (a),________, portador
(a)  da  Cédula  de  Identidade  nº____/SSP/___  e  CPF  nº_______,  CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente contrato, que tem por finalidade estabelecer os
direitos e obrigações das partes na execução contratual, tudo de acordo com a
legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações, posteriores,
resultante  do  procedimento  licitatório  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
___/2018/SML/PVH,  nos  termos  do  Parecer  nº___/SPACC/PGM/2018  devidamente
autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 09.0202/2017, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  OU  CONSÓRCIO  DE  EMPRESAS  ESPECIALIZADAS  NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO
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ÔNIBUS, INCLUÍDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MOTORISTAS E
MONITORES EM TODA A FROTA CONTRATADA, PARA COM A FINALIDADE DE OFERTAR O
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E
ESTADUAL, POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, PARA
ATENDER OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E RESIDENTES NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO
DE  PORTO  VELHO, conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas no Projeto Básico e seus Anexos (Anexo I do edital), para atender a
Contratante.

Parágrafo  Primeiro  - Integram  este  documento  contratual,  como  parte
indissociável:

a) Parecer nº ___/SPACC/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 09.0202/2017, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E PREÇO

2.1. Objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime
de empreitada por preço unitário, nos termos do art. VI, VIII, “b” da Lei
8.666/93.

2.2. Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços da
contratada.

2.3. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1. O contrato deverá vigorar pelo prazo de  12 (doze) meses, a contar da
assinatura  do  contrato,  podendo  ser  prorrogado  em  conformidade  com  o
estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

3.2.  A  execução  acontecerá  durante  210  (duzentos  e  dez)  dias  letivos,
distribuído durante o período de 09 (nove) meses, a contar do mês de abril,
considerando que o calendário das escolas rurais iniciará no mês de abril com
término na primeira quinzena do mês de dezembro, conforme calendário escolar
da zona rural.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DO REAJUSTE

4.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em
conformidade com a Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o
valor  consignado  neste  termo  poderá  sofrer  atualização,  competindo  ao
contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória
de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior  aprovação  do
contratante. 

4.2. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam
relativos à mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o
interregno mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data
limite  para  apresentação  das  propostas  constante  do  Edital  de  licitação,
aplicando-se a variação anual do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M),
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divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-
lo.
I - O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da
prorrogação contratual; 
II - Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste; 
III - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo
reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1
(um) ano, contado da data de apresentação da proposta; 
IV - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser
inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito
futuro  ao  reajuste,  a  ser  exercido  tão  logo  se  disponha  dos  valores
reajustados, sob pena de preclusão; 
V - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou 
b)  em  data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem  prejuízo  da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras. 

4.3. Para  os  custos  relativos  à  mão  de  obra,  vinculados  à  data-base  da
categoria profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da
vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à
época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato.

I  -  A  repactuação  poderá  ser  dividida  em  tantas  parcelas  quantas  forem
necessárias,  em  respeito  ao  princípio  da  anualidade  do  reajustamento  dos
preços  da  contratação,  podendo  ser  realizada  em  momentos  distintos  para
discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas; 
II - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir  da  data  do  fato  gerador  que  deu  ensejo  a  respectiva  repactuação
anterior; 
III - O prazo para o CONTRATADO solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação  contratual  subsequente  ao  novo  acordo,  dissídio  ou  convenção
coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional
abrangida pelo contrato; 
IV - Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação; 
V - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo
de 1 (um) ano, contado da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra; 
VI - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha
sido possível ao CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos,
deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o
direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores
reajustados, sob pena de preclusão; 
VII - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com
datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas
quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias
envolvidas na contratação; 
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VIII - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva; 
IX  -  O  CONTRATANTE  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  acordos  e
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista; 
X - Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, o CONTRATADO
efetuará  a  comprovação  da  variação  dos  custos  dos  serviços  por  meio  de
Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida
pelo contrato; 
XI - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação b) em
data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou c) em data
anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na
forma  de  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva,  ou  sentença  normativa,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para
efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras. 
XII - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente
aos  itens  que  a  motivaram,  e  apenas  em  relação  à  diferença  porventura
existente; 
XIII - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo
de  sessenta  dias,  contados  a  partir  da  solicitação  e  da  entrega  dos
comprovantes de variação dos custos; 
XIV  -  O  prazo  referido  no  subitem  anterior  ficará  suspenso  enquanto  o
CONTRATADO não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS

5.1. As despesas  decorrentes deste Contrato ocorrerão  através dos seguintes
recursos orçamentários:

5.2.  Projeto  Atividade:  311  –  Qualidade  do  Ensino  Fundamental-
09.01.12.361.311.2.752 Transporte Escolar

Elemento/Natureza de despesa: 3.3.90.39

Fontes: 1.001; 1.011; 2.012; 1.008

(Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE)

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento dos serviços prestados pela Contratada deverá ser efetuado
mediante a apresentação de Nota Fiscal pela Empresa Prestadora do Serviço,
devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993;
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6.2. O  pagamento  será  efetuado  mensalmente  até  30(trinta)  dias, após  a
apresentação da Nota Fiscal da prestação do serviço, devidamente atestada pelo
setor competente da SEMED, com as retenções dos tributos devidos;

6.3. A Nota Fiscal deverá ser entregue na Divisão de Transporte Escolar da
Secretaria Municipal de Educação - SEMED devidamente discriminada, em nome da
Empresa Prestadora do Serviço e acompanhada das respectivas comprovações de
certidões negativas e positivas com efeitos negativos com regularidade fiscal,
previdenciária,  trabalhista,  comprovação  do  pagamento  de  empregado  do  mês
anterior ao faturado, especificando o número de convênio com a Secretaria de
Estado da Educação, contra cheque do mês anterior ao mês faturado devidamente
assinado. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e às
relativas ao FGTS ensejará as penalidades pelo não cumprimento dos termos do
contrato;

6.4. A Secretaria Municipal de Educação – SEMED fica reservado o direito de
não  efetivar  o  pagamento,  se  os  serviços  não  estiverem  de  acordo  com  as
especificações estipuladas neste Projeto Básico, reprovada como  glosas que
deverão ser sanadas e submetidas à reanálise, visando o pagamento glosado;

6.5. A glosa do serviço de se dará da seguinte forma:

a) a retenção ou glosa de valores ocorrerá nos casos de inadimplemento da
execução dos serviços estabelecido em projeto e especificações

6.6.  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica
obrigado  a  atualizar  os  valores  do  débito,  tendo  por  base  a  data  do
adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio
da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N:  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  pagamento  e  a  do  efetivo
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
365

I=    6/100
365

I= 0,00016438

6.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  contratada  enquanto  pendente  dos
encargos fiscais, trabalhistas e outros exigidos para liquidação.

7.  CLÁUSULA  SÉTIMA  –  DA  METODOLOGIA,  CONDIÇÕES  DE  EXECUÇÃO,  PRAZOS,
RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Metodologia:

Os serviços a serem contratados serão prestados de modo contínuo, conforme
calendário letivo anual apresentado:

I - A empresa contratada executará os serviços de acordo com os procedimentos
e exigências constantes no Projeto Básico, a fim de suprir as necessidades no
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transporte dos alunos da área rural do município de Porto Velho, para o
cumprimento de 210 (duzentos e dez) dias letivos;

II  -  Os  serviços  que  se  encontram  descritos  no  Projeto  Básico
deverão ser executados pela contratada, observando todas as cláusulas aqui
definidas,  garantindo  o  seu  fiel  cumprimento  com  a  finalidade  de  evitar
qualquer tipo de prejuízo aos alunos transportados;

III - O objeto contratual será executado mediante a prestação de
serviço,  por  meio  de  veículos  automotores,  que  atendam  todas  as
características previstas no Projeto Básico.

IV - O serviço de transporte escolar prevê, de forma gradativa, a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de GPS –
Global Positioning System (monitoramento, rastreamento e telemetria), a ser
contratada  em  outro  processo  licitatório,  o  qual  será  realizado  pela
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no Projeto Básico;

V - Na ocorrência da inoperação do sistema de GPS será utilizado:
a) Tacógrafo; b) Planilhas dos gestores das Escolas; c) Inspeções e Relatórios
da  Comissão  de  Fiscalização  do  Transporte/SEMED como  instrumentais  de
comprovação do serviço realizado pela contratada.

7.2. Requisitos Gerais de Execução:

a) Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados de acordo com a
metodologia exposta nos termos do item 7.1;
b) A contratada deverá cumprir fielmente os prazos de execução de serviços
constante nos anexos do presente termo, sob a pena de aplicação de penalidades
ou rescisão do contrato;
c) A Empresa Contratada deverá nomear um responsável técnico pela execução do
contrato, o qual ficará autorizado a representá-lo perante a Contratante e a
fiscalização deste em tudo o que disser respeito àquela;
d) Haverá, por parte da Secretaria Municipal de Educação, visitas “in loco”
para verificar a efetividade da oferta do serviço de transporte escolar e seu
aproveitamento na melhoria dos índices de aprendizagem, por meio de pesquisa
quantitativa qualitativa que prevê observação e aplicação de questionários à
clientela escolar para aprimoramento da gestão do transporte escolar no âmbito
do município de Porto Velho;
f)  Toda  documentação  produzida  relativa  ao  objeto  deste  contrato  será  de
propriedade exclusiva da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
g) Quaisquer visitas, reuniões ou entrevistas junto às unidades dos órgãos
diretamente interessados, deverão ser previamente agendadas;
h) A fiscalização do Contrato será exercida por representantes da Secretaria
Municipal de Educação, designados por Portaria do Secretário Municipal de
Educação – SEMED, que será editado após a assinatura do futuro contrato a ser
celebrado, aos quais competirá dirimir dúvidas que vier surgir na vigência do
contrato, conforme o art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993;
i) Os fiscais da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, deverão receber os
produtos tipificados conforme o serviço objeto deste Contrato.
j) O período de execução dos serviços compreenderá por 210 (duzentos e dez)
dias letivos, distribuído durante o período de 9 (nove) meses, considerando
que o calendário das escolas rurais iniciará no mês de abril com término em
dezembro, conforme calendário escolar da zona rural, levando em consideração
as peculiaridades regionais, período chuvoso (intenso) durante os meses de
dezembro a março na região. 
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7.2.1.  As  localidades  da  prestação do  serviço  de  transporte  escolar  são
aquelas constantes no Anexo I do Projeto Básico. Entretanto, poderá ocorrer
alteração de rotas/itinerários na mesma localidade nos lotes contratados para
a  prestação  de  serviços,  obedecendo  aos  limites  estabelecidos  na  Lei  nº
8.666/93.

7.3. Condições e Prazos:

a) Os serviços objeto do presente Contrato serão prestados na área rural do
município de Porto Velho, (Descrição das Rotas/Itinerários);
b) A prestação de serviços deverá ser iniciada, em local previamente indicado,
conforme Rota/itinerário descrito no Anexos I;
c) A carga horária de prestação de serviços será informada pela secretaria
responsável;
d) Caso o veículo esteja em manutenção, a contratada deverá substituí-lo por
outro  veículo  reserva  de  igual  ou  superior  qualidade,  sem  prejudicar  a
prestação de serviços;
e) Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por
ação  ou  omissão,  por  negligência,  imperícia  ou  imprudência,  serão  de
responsabilidade exclusiva da contratada;
f) A contratada assume integral responsabilidade na contratação do empregado
envolvido na realização dos serviços propostos, sendo considerada como única
empregadora, sendo de inteira responsabilidade da contrtada fazer com que o
operador respeite as normas de segurança do trabalho;
g) É nula e não constituirá qualquer obrigação para a PREFEITURA a prestação
de serviços sem observância das condições do Projeto Básico.

I. A Contratada deverá seguir as seguintes determinações:

1) Manter o veículo com manutenção preventiva em dia;
2) Manter as condições de higiene do veículo e todos os alunos

transportados devem estar com cintos de segurança;
3) Respeitar os horários rigorosamente determinados pela Divisão do

Transporte Escolar;
4) Manter uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor;
5) Manter o Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho

instalado no painel do veículo que vai registrando a velocidade e as paradas
do veículo em um disco de papel. Os discos devem ser trocados todos os dias e
guardados pelo período de seis meses, porque serão exibidos ao DETRAN por
ocasião da vistoria especial;

6) A contratada deverá cumprir fielmente os prazos da prestação de
serviço objeto deste Projeto Básico, sob a pena de aplicação de sanções,
multas e/ou rescisão de contrato;

7) A contratada deverá proceder de acordo com o previsto no Projeto
Básico  reportando-se  à  Comissão  de  Gestão  do  Contrato  para  quaisquer
dificuldades no cumprimento dos itens do Projeto Básico, através de registro
ou relatórios escritos.

7.4. Recebimento dos Serviços Executados:

7.4.1. O recebimento do serviço objeto deste contrato, bem como o ateste das
notas fiscais/faturas referentes aos serviços prestados será realizada pela
comissão de fiscalização e ratificada pela comissão gestora procedendo da
seguinte forma:
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a)  Os  fiscais  do  contrato  não  poderão  ter  nenhum  vínculo  com  a  empresa
prestadora do serviço, devendo agir com auxiliares do gestor do contrato,
considerando  que  a  eficiência  da  presente  investida  licitatória  está
diretamente relacionada ao acompanhamento da execução;
b) Os fiscais da Secretaria Municipal de Educação - SEMED deverão receber o
serviço conforme objeto descrito, mediante entrega pela empresa prestadora do
serviço  de  Termo  de  Entrega  das  Notas  Fiscais,  datadas,  assinadas  pelo
representante da mesma, nos prazos estabelecidos;
c) Após a entrega supracitada, haverá prazo de observação de, no máximo, 05
(cinco) dias úteis para que se comprove a adequação do objeto previsto no
Projeto Básico, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°. 8.66/1993;
d) Havendo divergência na apresentação da documentação dos serviços prestados,
esses serão devolvidos para correção no prazo máximo de quarenta e oito horas,
contado do recebimento deste, para que se comprove a adequação do objeto às
regras e metodologias previstas no Projeto Básico;
e) Os procedimentos acima descritos não influenciarão nas possíveis sanções
ocorridas durante a execução dos serviços em destaque.

8. DAS ESPECIFICAÇÕES DA TECNOLOGIA A SEREM INSTALADAS NOS VEÍCULOS

8.1 Conforme o objeto deste Contrato, o serviço de Monitoramento, Rastreamento
e Telemetria, com uso de equipamentos, para atender aos veículos de transporte
escolar no Município de Porto Velho,  SERÁ contratado pelo Município ficando
obrigatoriamente  a  contratada  a  apresentar  os  veículos perante  a  empresa
prestadora do sistema de GPS - Global Positioning System para instalação do
sistema. Os serviços podem ser descritos, minimamente,como:

a) Monitoramento: tecnologia que informa a exata localização de seus 
veículos e funcionários, em tempo real. Uma interface via web fornece 
mapas atualizados, relatórios personalizados e funcionalidades que 
permitem calcular o tempo de duração do trajeto e horário estimado de 
chegada;

b)Rastreamento: analisar as informações relativas a uma viagem e 
planejar rotas de maneira mais eficiente, reduzindo custos, aumentando a
produtividade e efetividade dos itinerários;

c)Telemetria: oferece do veículo sobre consumo de combustível, 
comportamento do condutor ao volante e desempenho do veículo, o que 
propicia mais eficiência e redução com custos de combustível e a 
operacionalização.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1.  Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços  até o 20º
(vigésimo) dia, após a apresentação da Nota Fiscal da prestação do serviço;

9.2.  Instituir  uma  Comissão  Gestora  do  Contrato  para  acompanhamento,
certificação e fiscalização do serviço de transporte escolar;

9.3. Nomear comissão técnica de fiscalização do serviço de transporte escolar,
a qual deverá supervisionar, fiscalizar e certificar a execução dos serviços
contratados;
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9.4. Informar à CONTRATADA sobre quaisquer alterações de rotas/itinerários e
rotinas de serviço;

9.5.  A  Comissão  técnica  de  fiscalização  do  transporte  escolar,  mediante
recebimento  dos  relatórios,  instrumentais  carimbados  e  assinados  pelos
diretores das escolas, assim como Notas Fiscais de prestação do serviço, fará
o controle interno dessas informações para fins de melhor gerenciamento dos
serviços realizados e gestão do transporte escolar nos termos do artigo 67 da
Lei 8.666/1993;

9.6. Notificar,  por  escrito,  à  CONTRATADA,  defeitos  e  irregularidades
encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção;

9.7. Caso ocorra qualquer irregularidade durante a vigência do contrato por
parte da contratada, a contratante aplicará a multa de acordo com o previsto
no certame;

9.8. Solicitar  à  CONTRATADA  e  seus  prepostos,  tempestivamente,  todas  as
providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

9.9. Organizar  um  Banco  de  dados,  contendo  todas  as  informações  dos
motoristas, monitores e dos veículos para melhor controle interno e externo em
relação à prestação de serviço da contratada;

9.10. Manter um Registro atualizado de ocorrências, por empresa, dos fatos
ocorridos na execução do contrato, quando os serviços não estiverem sendo
prestados de forma satisfatória;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Para o fiel e pleno atendimento do serviço de transporte escolar caberá
a CONTRATADA seguir as orientações contidas na Instrução do Código de Trânsito
Brasileiro – CTB, Ministério da Educação/Guia do Transporte Escolar FNDE,
definidos as obrigatoriedades que seguem:

10.2.  Executar  as  determinações  contidas  no  Projeto  Básico  e  todas  as
cláusulas contratuais que regem a prestação de serviço;

10.3. Prestar os serviços durante o ano letivo em curso previsto em contrato,
conforme calendário escolar, informado pelas unidades escolares;

10.4. Disponibilizar os veículos de acordo com as exigências previstas no
Projeto Básico utilizando-se exclusivamente para o transporte escolar, ficando
expressamente proibido o transporte de terceiros, o chamado "carona", nos
veículos  destinados  ao  Transporte  Escolar,  exceto  servidores  da  escola,
mediante autorização, por escrito, da Divisão de Transporte Escolar/SEMED e
desde que haja disponibilidade de assento;

10.5. Cumprir o horário de chegada de cada rota/itinerário na unidade escolar,
preferencialmente  15  minutos  antes  do  horário  de  início  das  atividades
escolares. No retorno, não exceder a 15 minutos de espera por parte do aluno
dentro da unidade escolar, salvo motivo de força maior ou exceções previamente
acordadas entre a unidade escolar, Divisão de Transporte Escolar/SEMED e a
empresa contratada.
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10.6.  Os veículos deverão ser utilizados exclusivamente para o transporte
escolar  de  alunos  do  Ensino  Básico,  devendo  os  mesmos  permanecer  nas
dependências da unidade escolar durante todo o período de aula;

§ 1º - É expressamente proibido o motorista conduzir pessoas que não alunos,
exceto  se  o  aluno  precisar  de  um  acompanhante  por  problemas  de  saúde  ou
servidor  da  escola  autorizado  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  por
escrito, desde que haja disponibilidade de assento.

10.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos
da legislação vigente, nos dias e turnos estipulados pela Secretaria Municipal
de Educação, bem como na necessidade do serviço em sábados letivos, caso a
unidade  escolar  necessite  dos  serviços  nesses  dias,  sendo  a  contratada,
comunicada com antecedência no mínimo 72 horas;

10.8. Manter afixado o Termo de Autorização do veículo no para-brisa dianteiro
do veículo por meio de adesivo;

10.9. Utilizar veículo escolar com máximo 07 (sete) anos durante a vigência do
contrato, em perfeito estado de conservação, fazendo as manutenções e 
higienização necessárias para não prejudicar o andamento das atividades da 
contratante;

10.10. Contratar  motorista  habilitado  com  a  Carteira  de  Habilitação/CNH
Categoria “D” ou “E”;

10.11.  Utilizar  para  condução  dos  veículos  escolares  apenas  condutores
cadastrados no DETRAN;

10.12. Será prestado o serviço de transporte escolar, para fins de incentivo à
leitura, a cultura, esporte e eventos promovidos pela própria escola, tais
como: Feira de leitura, Festa da Família, Torneio esportivo, Semana da Pátria,
e  quaisquer  outras  atividades  com  a  autorização,  prévia  por  escrito,  da
Secretaria  Municipal  de  Educação.  Essas  ações  fazem  parte  de  atividades
extraclasse;

10.13. Contratar somente monitores com idade igual ou superior a 18 anos;

10.14. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na prestação de serviço, 
até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o art. 65, § 
1º, da Lei nº. 8.666/93.

10.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação exigidas
na licitação.

10.16. Selecionar, contratar e treinar condutores e monitores dos veículos,
ficando  todos  os  encargos  trabalhistas  decorrentes  da  contratação  e/ou
rescisão por conta da contratada;

10.17. A  CONTRATADA  assumirá  qualquer  responsabilidade  pelos  encargos
judiciais ou extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços, que tiver
dado causa(s) a terceiro(s);
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10.18. Nomear um responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços,
com o objetivo de garantir a qualidade do serviço, orientando os condutores
e/ou  monitores.  Este  encarregado  terá  a  obrigação  de  reportar-se,  quando
houver  necessidade,  à  Divisão  de  Transporte  Escolar  e/ou  à  Comissão  de
Fiscalização  do  Transporte  Escolar/SEMED,  e  de  tomar  as  providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na vigência
do contrato;

10.19. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de
seu encarregado.

10.20 A contratada deverá contratar uma Companhia de Seguros a fim de manter
durante  o  período  de  execução  da  prestação  do  serviço  com  as  seguintes
coberturas:

• DANOS MATERIAIS A TERCEIROS

• DANOS CORPORAIS A TERCEIROS

• DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS AOS ALUNOS

• APP INVALIDEZ TOTAL/PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE POR ALUNO

• APP – MORTE CIDENTAL POR PASSAGEIRO

• APP- INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE-CONDUTOR

• APP – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES

10.21.  Prestar os serviços, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
tecnologias  necessárias  em  qualidade  e  quantidades  suficientes  para
atendimento à legislação vigente do Código de Trânsito Brasileiro CTB;

10.22.  A  cor  externa  do  veículo  contratado  deve  ser  “Amarelo  Escolar”
(referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em
sistema poliuretano bi componente, com espessura da camada seca entre 50 e
60µm, sem prejuízo da faixa definida abaixo; 

10.23. Na traseira e nas laterais das carroçarias, deve ser pintada, em toda a
sua extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta
com 400mm ± 10mm de largura, a meia altura da carroçaria, na qual deve ser
inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com
altura da letra de 280mm ± 10mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema
poliuretano bi componente, e espessura da camada seca entre 50 e 60µm, Disque
Ouvidoria 0800 647 4717, adesivo de identificação do transporte de cadeirante
e do Programa ou Convênio FNDE/PNATE indicado pelo Convênio com o Governo do
Estado de Rondônia nº 176/PGE/2017.

10.24. A contratada deverá ter uma política de treinamento específico dos
profissionais contratados, e provê-los de atualização das informações e da
qualificação de modo a atender as exigências básicas do trabalho prestado no
transporte dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Porto Velho,
considerando:  a)  Treinamento  de  segurança  e  meio  ambiente;  b)  Palestras
preventivas/educativas sobre álcool, drogas e tabagismo; c) Procedimentos de
risco ou de emergência;
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10.25. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração,
aos alunos e terceiros na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo
essa  responsabilidade  pela  fiscalização  e/ou  acompanhamento  da  Secretaria
Municipal de Educação – SEMED;

10.26. Tratar  com  urbanidade  os  alunos,  pais,  servidores  da  escola  e  os
agentes de fiscalização da contratante;

10.27. Manter os cintos de segurança em condições de uso  e em quantidade
compatível ao número de alunos transportados;

10.28.  Exigir  que  os  condutores  e  monitores  do  veículo  escolar  trajem-se
adequadamente,  fazendo  uso  do  uniforme,  crachá  de  identificação,
Rota/itinerário que trabalha e a empresa para qual foi contratado;

10.29. Aproximar o veículo de local adequado para embarque e desembarque,
sendo recomendado o acesso principal da escola, garantindo a segurança e a
integridade dos alunos atendidos pelo transporte escolar;

10.30. Recolher, guardar e, posteriormente, entregar qualquer objeto esquecido
no veículo escolar;

10.31. Orientar  os  alunos,  coibindo  comportamentos  inadequados  durante  o
percurso,  mantendo-os  sentados  e  evitando  atitudes  que  possam  afetar  a
concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em riscos;

10.32. Manter um Livro de Ocorrências comunicando ao responsável pela Divisão
de  Transporte  Escolar/SEMED  qualquer  situação/fato  que  acorrer  durante  a
Rota/Itinerário. Ao final do ano letivo, o livro deverá ser entregue à direção
escolar; 

10.33.  Fornecer aos membros da Comissão Gestora de Contrato e Comissão de
Fiscalização  do  Transporte  Escolar  da  Secretaria  Municipal  de  Educação
informações relativas a relação de alunos informadas pela direção da escola,
disco de registro da rota e velocidade e demais documentos do veículo, do
condutor e monitor;

10.34.  Substituir  imediatamente  o  veículo  (ônibus)  que  estiver  prestando
serviço,  em  caso  de  acidente  ou  qualquer  tipo  de  defeito  ou  falta  de
manutenção, má conservação e irregularidades identificadas. 

10.35. Nos  casos  em  que  o  transporte  não  consiga  chegar  até  o  local  de
desembarque é de responsabilidade do condutor/monitor garantir que os alunos
sejam conduzidos até sua residência ou até à escola em segurança, devidamente
acompanhados por esses ou por seus familiares, sendo vedado que os alunos
retornem ou sigam sozinhos;

10.36. Manter  as  janelas  do  veículo  localizadas  juntos  aos  assentos  dos
alunos, quando necessária, abertas com no máximo 15 (quinze) centímetros, ou
apenas janelas na parte superior do vidro, de maneira a evitar riscos de
acidentes com os alunos;

10.37. O  acesso  e  a  identificação  da  clientela  far-se-á  mediante  relação
diária  de  alunos  que  deverá  ser  controlada  pelo  (a)  Monitor  (a)  ou,  na
ausência deste, pelo motorista;
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10.38. Assegurar que todos os alunos transportados façam uso com o cinto de
segurança, assim como o motorista e monitor;

10.39. Equipar  os  veículos  com  pneus  apropriados  para  estradas  não
pavimentadas, ou seja, utilizar pneus borrachudos no eixo traseiro conforme
especificações dos lotes no Anexo I;

10.40. Substituir diariamente os discos de tacógrafo e guardá-las pelo período
de duração do contrato;

10.41. Identificar  o  aluno  no  ato  de  embarque  por  meio  da  Carteira  de
Transporte Escolar fornecida pela SEMED;

10.42. O desembarque do aluno na unidade escolar ocorrerá mediante a presença
de um servidor da escola;

10.43. Manter os ônibus higienizados diariamente;

10.44 Deslocar o veículo somente com os alunos sentados e com os cintos 
afivelados;

10.45 Manter  atualizados  todos  os  documentos  referentes  aos  veículos  e
motoristas  no  decorrer  de  todo  o  contrato,  tais  como:  Registro,
Licenciamentos, Termo de Autorização, Curso de Formação de Condutor, Seguros,
Taxas e outros que a legislação exigir, mantendo cópias dos mesmos no veículo;

10.46 Equipar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos
obrigatórios  previstos  na  legislação  de  trânsito,  tais  como:  extintor  de
incêndio, triângulo de sinalização, chaves de roda, lanternas, luz e sinal
sonoro de marcha ré, lanternas de sinalização, pneu  subseqüente/estepe  e em
condições de rodagem, tacógrafo, luz interna do veículo, entre outros;

10.47 As  rotas  do  transporte  escolar  são  definidas  pela  Comissão  de
Fiscalização  do  Transporte  Escolar  da  SEMED,  a  partir  da  constatação  da
demanda da localidade de abrangência da escola, será feito aditivo para suprir
a necessidade; 

10.48 Da Telemetria

10.48.1 Conforme o objeto deste Contrato deverá cumprir este quesito conforme
consta nos termos do Projeto Básico.

10.48.2 A contratada terá que arcar com todas as despesas com combustível,
peças e demais referentes à manutenção do veículo, ocorrendo por conta da
empresa durante a vigência do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. Comissão Gestora do Contrato

11.1.1 A  fiscalização  do  Contrato  será  exercida  pela  Comissão  Gestora  do
Contrato, cabendo-lhes a responsabilidade das seguintes atribuições:

• acompanhar a execução físico financeira do contrato, conforme Art. 67 da‐

Lei Federal nº 8.666/1993;
• atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se

estes estiverem em conformidade com as especificações do respectivo objeto
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contratado,  mediante  a  apresentação  de  relatórios  da  Comissão  de
Fiscalização do Transporte Escolar, ou de quaisquer eventualidades;

• acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais,
observando  os  prazos  de  vigência,  execução,  prorrogações,  reajuste,
aditivos e apostilamentos necessários devidamente justificados;

• controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre
paralisações ou suspensões que ocorram no contrato;

• notificar a contratada quanto às irregularidades ocorridas no decorrer da
prestação do serviço de transporte escolar;

• comunicar formalmente ao Ordenador de Despesa e/ou Gestor de Convênio
eventuais irregularidades após ter notificado formalmente a contratada em
casos de descumprimento de cláusulas contratuais e anotar, em formulário
próprio, todas as ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados;

• zelar  pela  fiel  execução  dos  contratos,  sobretudo,  no  que  concerne  à
qualidade dos serviços prestados;

• efetuar relação entre os prazos de vigência dos contratos e os prazos de
vigência de convênio.

• Analisar os autos de infração e aplicar penalidades previstas no neste
termo.

11.2 Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar

11.2.1 A fiscalização do Transporte Escolar será exercida por uma comissão de
servidores designada para esta finalidade, cabendo-lhes a responsabilidade das
seguintes atribuições:

I - fiscalizar o serviço de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino do
Município de Porto Velho;
II  -  conferir  os  dados  das  faturas  antes  de  atestá-las,  tomando  as
providências necessárias e as correções devidas, arquivando cópia junto aos
demais documentos pertinentes;
III-  anotar  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  serviço
prestado,  informando  ao  Gestor  do  Contrato  aquelas  que  dependem  de
providências, com vistas à regularização das irregularidades observadas;
IV  -  acompanhar  e  controlar  toda  a  execução  do  serviço  contratado,
principalmente quanto a sua quantidade e qualidade;
V – formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu preposto,
adotando  todas  as  medidas  que  permitam  compatibilizar  as  obrigações
bilaterais, por meio da Procuradoria Geral do Município de Porto Velho;
VI – realizar pesquisas mercadológicas para verificar a economicidade dos
preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de mercado, por
ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios
econômico-financeiros;
VII – manter o controle nominal dos empregados da Contratada, bem como, exigir
que se apresentem uniformizados, com crachás de identificação (foto recente) e
bom comportamento;
VIII – avaliar, constantemente, a qualidade da execução contratual, propondo,
sempre  que  cabível,  medidas  que  visem  reduzir  gastos  e  racionalizar  os
serviços;
IX – Promover os registros pertinentes à fiscalização do contrato, em livro de
ocorrência próprio;
X – procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
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XI – fiscalizar a manutenção pela contratada, das condições de sua habilitação
e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
XII – rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do
objeto contratado, observando o que reza os Termos de Contrato e/ou o ato
convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto;
XIII – observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos
inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas
atividades;
XIV – apresentar, à Comissão Gestora do Contrato que seja Fiscal Técnico e ao
Diretor  do  Departamento  de  Suporte  Logístico  Educacional/DSLE/SEMED  para
conhecimento e envio ao Titular da SEMED, Relatório Mensal do andamento dos
Contratos e do Processo sob sua fiscalização técnica, indicando necessidades
de solução de problemas detectados e sugerindo formas de aperfeiçoamento,
quando necessário.
XV  –  Realizar  atualização  de  rotas  a  cada  03  (três)  meses,  caso  haja
solicitação para atendimento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Poderá  a  administração,  por  atraso  injustificado  das  obrigações
assumidas, aplicar ao contratado multa de mora e/ ou advertência, conforme
segue:

a) Após 30 (trinta) dias consecutivos da falta de execução do objeto,
será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão
contratual;
b) A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a
receber da Prefeitura do município de Porto Velho, ser-lhe-á concedido o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar
o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento,
serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa,
podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial;
c)  As  multas  previstas  nesta  seção  não  eximem  a  adjudicatária  ou
contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato punível venha causar à Administração;
d)  De  acordo  com  a  gravidade  do  descumprimento,  poderá  ainda  a
contratada se sujeitar à Declaração de Inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação
perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será
concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base na legislação vigente;
e) A sanção denominada advertência só terá lugar se emitida por escrito
e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não  acarretarem  prejuízos  significativos  ao  objeto  da  contratação,
cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma
infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da
Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções previstas neste
contrato.
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12.2.  São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da
Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002 e Lei 12.846/13:

a) Inexecução parcial ou total do contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no 

Contrato;

12.3  As  sanções  serão  aplicadas  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e
criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração
cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros;

12.4 Para efeito de aplicação de multas na execução do serviço, às infrações
são atribuídas com percentuais de multa, de acordo com a tabela a seguir, que
elenca  apenas  as  principais  situações  previstas,  não  eximindo  de  outras
equivalentes que surgirem, conforme o caso:

nº DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃ MULTA*

1

Permitir situação que crie a possibilidade ou
cause  dano  físico,  lesão  corporal  ou
conseqüências letais; ocorrência por pessoa. 
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

4,0%

2

Suspender ou interromper, salvo por motivo de
força  maior  ou  caso  fortuito,  os  serviços
contratuais por ocorrência e por dia.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

3,0%

3

Destruir ou danificar documentos por culpa ou
dolo de seus agentes; por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

3,0%

4

Recusar-se a executar serviço apontado pela
comissão  de  fiscalização,  sem  motivo
justificado; por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

2,0%

5

Deixar  de  executar  serviço,  de  caráter
permanente,  ou  deixar  de  providenciar
recomposição complementar.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

0,5%

6 Deixar  sem  manutenção  os  veículos,
ocasionando  pane,  quebras,  ausência  de
equipamento/acessórios  obrigatórios,
prejudicando o deslocamento e segurança dos
alunos até a escola.

0,5%
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A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

7

Deixar  de  efetuar  o  pagamento  de  seguro
obrigatório dos veículos, encargos fiscais e
sociais, bem como quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas à execução deste
contrato, por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

2,0%

8

Deixar de ofertar a quantidade de transporte
contratada que venha a prejudicar a prestação
do serviço.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

0,5%

9

Deixar de fornecer relatórios impressos e, ou
mídia  bem  como  documentos  exigidos  para
instrução processual por objeto, por tipo e
por ocorrência.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

0,3%

1
0

Deixar de manter a documentação e habilitação
dos  empregados,  atualizada  junto  a
contratante,  inclusive  os  relatórios  em
mídia. 
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

0,5%

1
1

Deixar  de  substituir  imediatamente
funcionário  que  se  comporte  de  modo
inadequado,  após  notificação  pela
contratante.
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência. 

0,3%

1
2

Deixar  de  cumprir  quaisquer  dos  itens  do
projeto  básico  ou  contrato  e  seus  anexos,
mesmo  que  não  previstos  nesta  tabela  de
multas,  após  reincidência  formalmente
notificada.  
A  multa  será  aplicada  sobre  o  valor  do
Faturamento  mensal  do  mês  da  ocorrência.
Aplicada por ocorrência.

1,0%

1
3

A contratada se responsabilizará por práticas
ilícitas  contra  a  Administração  Pública  e
poderá  pagar  multas  de  até  20%  de  seu
faturamento, conforme o Decreto nº 8.420, de
18 de março de 2015, que regulamenta a Lei
Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo
da  multa  e  das  regras  para  o  acordo  de
leniência.

Até 20%
no
faturamento
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12.5 As sanções previstas neste Projeto Básico incidirão sobre o Faturamento
Mensal do Contrato, referente ao mês da ocorrência da irregularidade.

12.6 As  sanções  aqui  previstas  poderão  ser  aplicadas  concomitantemente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.

12.7 As  sanções  de  natureza  pecuniária  serão  diretamente  descontadas  de
créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na
forma prevista em lei;

12.8 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior
ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre
a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;

12.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

12.10 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município de Porto Velho – SISCAF-PVH.

12.11 Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  de  suspensão  de  licitar  e
impedimento  de  contratar  com  o  órgão  licitante  e  de  declaração  de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas que, em razão do
contrato decorrente da licitação:

• Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;

• Tenham  praticado  atos  ilícitos  visando  a  frustrar  os  objetivos  da
licitação;

• Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;

12.12 Caso a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução
do  objeto,  comportarem-se  de  modo  inidôneo,  fizerem  declaração  falsa  ou
cometerem fraude no atendimento dos serviços, a CONTRATANTE poderá utilizar a
figura da “glosa” como forma de reposição do erário.

12.13 Destaca-se que a glosa não possui natureza sancionatória, tratando-se
de medida que visa o ressarcimento de determinada monta. Caso a Administração
busque punir a contratada, deve-se valer dos instrumentos competentes, tais
como as sanções administrativas de advertência, multa, suspensão do direito
de licitar, dentre outras taxativamente arroladas pelo legislador.

12.14 A glosa poderá coexistir com as sanções administrativas, que por sua
vez buscam preservar o interesse público quando este é abalado por atos
ilícitos (ou, no mínimo, irregulares) cometidos pela contratante que frustrem
os objetivos da licitação ou da contratação. A sanção tem caráter repressivo
e pedagógico.
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12.15 A Lei n°. 8.666/93 prevê a possibilidade de retenção do pagamento na
hipótese de rescisão unilateral do contrato, motivada pelo inadimplemento das
obrigações assumidas pela contratada. A retenção se dará até o limite dos
eventuais prejuízos causados à Administração.

12.16  A  contratada  se  responsabilizará  por  práticas  ilícitas  contra  a
Administração Pública e poderá pagar multas de até 20% de seu faturamento,
conforme o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a Lei
Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e das regras para o
acordo de leniência.

13. CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA -  DA CONTA VINCULADA

13.1. As provisões realizadas pela Administração contratante para o pagamento
dos encargos trabalhistas de que trata a Instrução Normativa nº 05/17 da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de
forma  contínua,  por  meio  de  dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra,  serão
destacadas do valor mensal do contrato e depositadas pela Administração em
Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, aberta em nome do
prestador de serviço.

13.2. O montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para
movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões:

a) 13º Salário;
b) Férias e 1/3 constitucional (adicional de férias);
c) Multa do FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
d)  Incidência  dos  encargos  previdenciários  e  FGTS  sobre  Férias,  1/3
constitucional (adicional de férias) e 13º Salário.

13.3. A  movimentação  da  Conta-Depósito  Vinculada   ―  bloqueada  para
movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade contratante e será
feita exclusivamente para o pagamento das obrigações da CONTRATADA.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS

14.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,
desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da
CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. Constituem motivos para rescisão deste Contrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) a não apresentação reiterada da documentação necessária para efetivação do
faturamento mensal;
c) o atraso injustificado no início da execução dos serviços;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  deste  contrato,  assim  como  a  de  seus
superiores;
e) o cometimento reiterado de falhas na execução, anotadas na forma do Art.
67, Parágrafo 1º da Lei nº. 8.666/93.
f) razões de interesse público (Art. 78, XII, da Lei nº 8.666/93);
g) supressão, por parte do CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação
do  valor  inicial  deste  Contrato,  além  do  limite  permitido  no  Art.  65,
Parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, republicada em 06/07/94;
h) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste contrato.

i) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO

16.1 A quantidade estimada não constitui qualquer compromisso do CONTRATANTE
com  a  CONTRATADA  podendo  o  objeto  deste  Contrato,  aumentar  ou  diminuir,
dependendo das necessidades do CONTRATANTE, em consonância com o artigo 65, §
1º da Lei n. 8.666/93.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO

17.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/SPACC/PGM/2017, fls.___; ao Projeto Básico, de fls.__, e a proposta da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA

18.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do contrato, a CONTRATADA, no ato
da assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratação em favor do CONTRATANTE, em observância ao artigo
56, 2º, da Lei Federal nº 8.666/93;
18.2  A  escolha  da  modalidade  de  garantia  fica  a  critério  da  CONTRATADA,
conforme artigo56, 1º, da Lei nº 8.666/93:
18.3  Se a opção da garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, Agência 2757, conta corrente 8.250-3,
devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em original
ou  cópia  autenticada,  no  Departamento  Administrativo  e  Financeiro,  para
lançamento contábil na Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ;
18.4 Se a opção da garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária,
esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou
superior  ao  prazo  de  execução  do  contrato,  a  cláusula  de  atualização
financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade;
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18.5 A  fiança  bancária  deverá  ser  emitida  por  estabelecimento  sediado  ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida a exequível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato
em pelo menos 30 (trinta) dias;
18.6 Caso a garantia seja ofertada em título da dívida pública, estes devem
ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e custódia pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,
não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;
18.7 A  garantia  responderá  pelo  inadimplemento  das  condições  contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais;
18.8 Uma  vez  aplicada  multa  ou  penalidades  à  CONTRATADA,  e  realizado  o
desconto do valor apresentado como garantia, poderá a CONTRATANTE convocar a
empresa CONTRATADA para repor aquele valor inicialmente oferecido;
18.9 No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito
da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei
8.666/93 (incisos XII e XVII), havendo culpa da CONTRATADA, a garantia será
executada  para  ressarcimento  da  CONTRATANTE  e  dos  valores  das  multas  e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei
nº 8.666/93;
18.10 Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo  ainda  o  direito  à  devolução  da  garantia  e  pagamentos  devidos  pela
execução do contrato até a data da rescisão (conforme 2º do art. 79 da Lei
8.666/93);
18.11 Se  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  contrato,  a
CONTRATADA, ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação
ou substituição da garantia conforme a modalidade que tenha escolhido;
18.12 A  garantia  prestada  pela  CONTRATADA  ou  seu  saldo,  se  houver,  será
liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no
§4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da
CONTRATADA entregar requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Fazenda –
SEMFAZ no Departamento Administrativo e Financeiro até 60 (sessenta) dias
consecutivos após o término do contrato;
18.13 Para a devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA
não poderá estar inadimplente com as obrigações trabalhistas, previdenciárias
dos seus empregados, fiscais resultantes da execução do contrato;
18.14 A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da garantia será calculado sobre o valor do contrato sobre o
valor do contrato ajustado à época da solicitação;

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO
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19.1. E vedada,  a  subcontratação  total  ou  parcial  do  objeto  do  presente
contrato, não sendo permitida, outrossim, a transferência total ou parcial do
contrato a outrem.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

20.1. O presente contrato NÃO poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide
da Lei nº 8.666/93 e alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não
contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios
jurídicos, aplicáveis à situação fática existente, preservando-se os direitos
da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO

21.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA– DO FORO

23.1..  As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas deste Contrato, excluindo-se qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

24.1.  Após  a  assinatura  deste  contrato,  o  CONTRATANTE providenciará  a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Municípios do Estado de
Rondônia(AROM).

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que
depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas
as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2018

________________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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