
PREGÃO PRESENCIAL No 043/2019 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 INTRODUÇÃO 

Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo 8° e 

inciso II do artigo 21 do Decreto n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000, e suas alterações. 

 

2 DO OBJETO 

Contratação de serviços de transporte escolar para o segundo semestre do ano de 2019, 

compreendendo alunos que frequentam a educação infantil, educação especial e ensino fundamental, 

conforme roteiros e itinerários definidos no Memorial Descritivo (anexo II), que integra o edital de Pregão 

Presencial no 043/2019. 

 

3 DA JUSTIFICATIVA 

A contratação de serviços de transporte escolar se dá pela necessidade de garantir o direito de 

acesso a Educação aos alunos residentes em áreas rurais e distantes das Instituições de Ensino, e por se 

tratar de roteiros de turno único, inviabilizando a execução com veículos e profissionais do Município.  

 

4 DO VALOR DE REFERÊNCIA 

O valor de referência dos serviços foi fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte, com base nas respectivas planilhas de definição de preço que integra o processo administrativo no 

3.030/2019, referente a este pregão. Os roteiros que deverão ser executados e respectivas quilometragens, 

foram estabelecidos de acordo com o Pedido Interno elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte, que também se encontra anexo ao supracitado processo.  

 

5 DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 

5.1 A Contratada responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e deve 

comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional. 

5.2 A contratada deverá prestar os serviços de acordo com os Roteiros estabelecidos no Anexo II 

do edital de Pregão Presencial no 043/2019.  

5.3 O contrato vigorará a contar de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019 e poderá ser 

prorrogado por iguais períodos mediante termo aditivo pactuado entre as partes, no prazo máximo de 

sessenta meses. 



5.3.1 – A empresa vencedora tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da convocação, para 

assinar o Contrato. Este prazo é prorrogável 01 (uma) única vez e por igual período, mediante justificação 

feita pela empresa e aceita pelo MUNICÍPIO. 

5.3.2 – O não atendimento do prazo estabelecido, implicará na perda do direito à adjudicação, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.4  A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão), no ato da assinatura do contrato, apresentar 

comprovação do seguro de passageiros, com cobertura mínima por passageiro de: R$ 30.000,00 ( trinta mil 

reais) por morte ou invalidez e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por despesas médicas hospitalares; indicação 

do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s), cópia da documentação do(s) mesmo(s),  e parecer favorável 

fornecido pela Comissão Especial de Vistoria de que o(s) veículo(s) possui(em) condições de 

trafegabilidade e segurança. Caso os veículos sejam locados, a empresa deverá apresentar, no ato de 

assinatura do contrato, cópia do contrato de locação, bem como deverá constar no CRLV do veículo que o 

mesmo está na condição de locado. 

5.4.1 – Condições estabelecidas para assinatura do(s) contrato(s): 

I – Os veículos deverão preencher as condições estabelecidas nos arts. 136 e 137, do Código 

de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97), sendo entre outros obrigatoriamente: 

a) registro como veículo de passageiro; 

b) faixa horizontal com o dístico ESCOLAR; 

c) equipamento registrador de velocidade e tempo; 

d) cintos de segurança igual à lotação. 

II – Na assinatura do contrato a empresa vencedora da licitação deverá apresentar os seguintes 

documentos, todos relativos ao condutor do veículo, nos termos do art. 138, do Código Nacional de 

Trânsito: 

a) nome e endereço; 

b) comprovante de idade mínima de 21 anos; 

c) habilitação no mínimo na categoria D; 

d) prova de que não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os últimos doze meses. 

e) Folha corrida judicial. 

f) Certificado de capacitação para transporte escolar. 

III – Laudo de vistoria do veículo, válido, emitido por engenheiro mecânico. 

IV – Os veículos serão vistoriados e inspecionados a cada 06 (seis) meses, conforme portaria 

expedida por este Município. 

V – A Empresa ou condutor do veículo, deverá habitualmente, orientar os estudantes 

transportados, sobre o uso e manuseio do cinto de segurança. 



5.5  A inexecução total ou parcial dos serviços, no caso de uma das partes deixar de cumprir 

qualquer de suas obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências previstas neste 

instrumento, além das disposições estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.5  A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Três de Maio – RS e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e prepostos. 

5.6  O MUNICÍPIO se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se em 

desacordo com o contrato.  

 

6 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Para a contratação do objeto definido no item 2, será empregada a modalidade de licitação 

denominada PREGÃO (PRESENCIAL), a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as 

disposições da Lei no 10520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 3.555/2000, Decreto Municipal no 

103/2007, e, subsidiariamente da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. O objeto está 

classificado na categoria “Bens Comuns”, conforme Anexo II do Decreto no 3.555/2000 e suas alterações, e 

conforme Decreto Municipal 103/2005. 

 

7 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item do objeto a ser licitado. 

 

8 DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será mensal, devendo ser efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao 

da prestação de serviços, desde que esteja conforme as condições estabelecidas no instrumento 

convocatório, no contrato e a documentação fiscal (1a via da Nota Fiscal ou Fatura) não contenha qualquer 

ressalva ou rasura quanto aos valores a serem pagos. 

 

9 DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Este Termo de Referência poderá sofrer alterações, até a Data de divulgação ou publicação do 

instrumento convocatório, notadamente no que se refere à quantidade, dados para a apresentação de 

proposta de preço, bem como para se adequar às condições estabelecidas pela legislação de regência. 

 

Três de Maio, RS, 18 de julho de 2019. 

 

ELIANE TERESINHA ZUCATTO FISCHER 

Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal 

 


