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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

 

 

EM TERMOS DE ECONOMICIDADE 

 

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição/fornecimento dos serviços em 
questão poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante 
regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o 
“Menor Preço”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a 
economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no 
mercado em relação ao objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o 
menor preço. 

 

 

OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE LICITAÇÃO 

 

• Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento/execução dos serviços; 

• Emitir comprovante de recebimento provisório dos serviços se for o caso; 

• Emitir o atesto de recebimento definitivo, através da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 
até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório; 

• Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a(s) empresa(s) vencedora(s) executar fora da 
especificação ou com problemas técnicos 

 
 
 

Constitui objeto do presente termo de referência, a contratação de empresa para locação de veículos para 
transporte escolar, visando atender a demanda de alunos da rede pública de ensino, referente ao ano letivo de 
2020, incluindo período de recuperação. A contratação se efetivará por meio da ata de registro ou contrato, em 
caso de contrato com vigência até 31 de Dezembro de 2020, contados a partir de sua assinatura,  podendo 
ser prorrogado por iguais períodos se for conveniente para a Contratante, na forma e nos termos do edital 
Pregão e da Lei nº 8.666/93. O transporte escolar será executado na zona rural com destino as escolas na zona 
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urbana, povoados e assentamento/acampamentos em ônibus, com capacidade mínima de 40 passageiros 
sentados, micro-ônibus/van com capacidade de mínima de 29 passageiros sentados e vans com capacidade 
mínima de 16 passageiros sentado mais o motorista, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
e Anexos, que passam a fazer partes integrantes deste Edital independente de transcrição; 

 

1- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA CADA KM/VEÍCULO. 

ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS  R$ 3,78 (Três setenta e oito reais) por KM 

MICRO-ONIBUS OU VAN COM CAPACIDADE 
MINIMA 29 PASSAGEIROS. 

R$ 3,78 (Três setenta e oito reais) por KM 

VANS COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS R$ 3,10 (três centavos) por KM  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QUANT.KM/A

NO LETIVO 
UNIDADE V.UNITÁRIO V. TOTAL 

001 

VAN MÍNIMO DE 16 

ESTUDANTE 

SENTADOS/ROTA:ENTRE 

SERRA MARCELO QUEIROZ/DR 

MARCOS 

250KM/DIA/MATUTINO. 

50.000,00 KM R$ 3,21 R$ 160.850,00 

002 

ÔNIBUS MÍNIMO DE 29 

ESTUDANTES SENTADOS EMEF 

UNIÃO-ÔNIBUS MÍNIMO DE 

29 ESTUDANTES SENTADOS, 

ROTA: FAZ. ALBERTO 

BRANCO/ FAZ. PROMISSÃO/ 

FAZ.RANCHO ALEGRE 218KM/ 

DIA/ MATUTINO. 

43,600.000 KM R$ 3,943 R$ 171.914,80 

003 

UNIÃO-ÔNIBUS MINÍMO DE 

40 ESTUDANTES SENTADOS, 

ROTA: PECORRE A VINCINAL 

04, 05 E06/ UNIÃO, 140KM/ 

DIA/ MATUTINO/ 

VEPERTINO.                    

28,000.00 KM R$ 3,943 R$ 110.404,00 

004 

ÔNIBUS MINÍMO DE 40 

ESTUDANTES_SENTADOS 

ROTA: PALHADA/ VICINAL 9 

GUARANTÃ, 130 KM/DIA/ 

VEPERTINO 

26,000.00 KM R$ 3,943 R$ 102.518,00 

005 

ÔNIBUS MINÍMO DE 40 

ESTUDANTES SENTADOS. 

ROTA: PEQUI/ARAXÁ 140 

KM/ DIA/ VEPERTINO 

28.000,00 KM R$ 3,943    R$ 110.404,00 

006 

ÔNIBUS MINÍMO DE 40 

ESTUDANTES SENTADOS. 

ROTA: BAMBU/ GIOVANNI/ 

MARAJOARA/ PAU D'ARCO, 

28.000,00 KM R$ 3,943     R$ 110.404,00 
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140KM/ DIA/ VESPETINO/ 

NOTURNO. 

007 

ÔNIBUS MINÍMO DE 29      

ESTUDANTES 

SENTADOS.ROTA:VILA DOS 

ANJOS/ SOJA. (BOA SORTE/ 

MÉDIO/ FACUL) 

34.000,00 KM R$ 3,943   R$ 134.062,00 

008 

ÔNIBUS MINÍMO DE  40 

ESTUDANTES SENTADOS. 

ROTA: ESCONDIDO/ CHAPÉU 

PALHA/ TABOQUINHA BOA 

SORTE/ MÉDIO, 220KM/ 

DIA/ MATUTINO 

41,822.00                    KM R$ 3,943       R$ 164.904,15 

009 

ÔNIBUS MÍNIMO DE 29 

ESTUDANTES SENTADOS.                                                     

ROTA:GUARANTÃ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 E                   

8.260KM/DIA/MATUTINO/NOT

URNO. QUILÔMETRO 

52,000.00 KM R$ 3,943 R$ 205.036,00 

010 

VAN MÍNIMO DE 16 

ESTUDANTES SENTADOS. 

ROTA: PAU D'ARCO/ ALUNOS 

ESPECIAIS. 60KM/ DIA/ 

MATUTINO/ VESPERTINO 

12,000.00 KM R$ 3,217 R$ 38.604,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 1.309.100,95 

Valor Global por extenso: um milhão trezentos e nove mil cem reais e noventa e 

cinco centavo 

 

OBS: Será só admitido valor único do km para todas as rotas diferenciando os veículos ONIBUS, MICRO-
ONIBUS/VAN E VANS. 

1- Caberá as Subsecretarias e servidores desta Pasta, a responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e 
controlando os veículos pelas rotas e linhas percorridas e o número de alunos serão indicados na Ordem de 
Fornecimento após informação, conferência e verificação das mesmas especialmente designadas para tal 
finalidade. 

2- Os serviços serão executados através de veículos tipo Ônibus simples tipo rodoviário/coletivo e vans em turnos 
alternados, trafegando em estradas pavimentadas ou não e estarem em perfeito estado de uso e conservação e 
estarem disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a comunicação formal desta PREFEITURA, 
sendo que os serviços serão executados nos dias letivos, hora e locais que serão estabelecidos pela secretaria 
Municipal de Educação deste Município, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja necessidade e 
de comum acordo. 

- As diárias poderão por necessidades e conveniência da secretaria municipal de educação ser 
complementadas aos sábados em que as escolas considerarem como suplemento do ano letivo. 

 

3 - Os veículos deverão estar predispostos para realizarem os serviços, conforme necessidades desta 
PREFEITURA, trafegando em pistas pavimentadas /ou não. 
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4 - Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou 
CIRETRAN, em função de vistoria periódica, oferecendo perfeitas condições de uso e conservação. Deverão 
conter todos os equipamentos de segurança e especificações do CONTRAN, e estar com documentação regular; 

5 - Os veículos deverão receber por parte da contratada identificação visual em sua parte externa (sob orientação 
da contratante), caracterizando que os mesmos estão a serviço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, 
e ainda, deverão ser conduzidos por motoristas profissionais, devidamente habilitados e qualificados para exercer 
tal função, nos termos da Resolução Nº 168, de 14/12/2004 – CONTRAN, portando obrigatoriamente crachá de 
identificação. 

6- PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer dano 
causado pela atuação da contratada a serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros. 

7 - Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: 

7.1 – despesas referentes, peças, pneus, lubrificantes, lavagem será de responsabilidade da Contratada. 

7.1 - manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel 
cumprimento dos serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade da empresa contratada. 

8 - Os veículos, serão administrados e controlados, tendo como documento base o RES - Registro de Execução 
de Serviços, que poderão sofrer alterações para adequação e/ou outros que a Secretaria de Educação julgar 
necessário. 

8.1 Os veículos das empresas participantes deverão estar em boas condições de manutenção: pneus, freios, 
suspensão, escapamento, cinto de segurança, estofamento, etc; 

8.2 Equipamentos registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; (Tacógrafo); quilometragem; e 
marcador de combustível; 

09- Ficará a critério desta PREFEITURA, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não atenderem aos padrões 
dos serviços contratados. 

10 - Os veículos somente poderão executar os serviços mediante autorização emitida pelo setor encarregado de 
gerenciamento, sendo que quaisquer serviços aferido sem autorização ou incompatível com a rota preestabelecida 
não serão consideradas  

11 - Por ocasião da assinatura da ata de registro de preços/contrato, a contratada deverá apresentar: 

 a)- Os veículos a serem apresentado(s) na assinatura da ata de registro de preços/contrato deverão estar com 
documentação completa e com certificado de registro e licenciamento de veiculo em dia, admitindo-se situação de 
financiamento em sistema de Leasing ou outro, desde que esteja registrado no certificado de registro do veículo o 
nome da futura contratada como arrendatário. No caso de a vencedora ser cooperativa, a exigência é de que os 
veículos estejam em nome dos cooperados devidamente associados na data da assinatura do futuro contrato; 

b) Apresentar os documentos comprobatórios que os veículos de transporte esteja em dias,  foram submetidos à 
inspeção, e atender as exigências contidas no anexo do presente edital.   
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c)- Em relação aos veículos a serem utilizados nos serviços, não será obrigatório que os mesmos estejam em 
nome da contratada, entretanto, deverão manter as mesmas características acima evidenciadas, bem como 
deverá ser apresentado contrato de prestação de serviços entre a contratada e o proprietário dos veículos 
devidamente registrado em cartório, cuja responsabilidade será total da contratada, não cabendo à contratante 
vinculo de qualquer natureza com tal contrato; 

d)- Seguro obrigatório; 

e)- Apólice de seguro, para cada veículo em serviço, com cobertura total para os passageiros, com vigência durante 
todo o prazo contratual; 

12 - Em caso de substituição de veículo, a contratada obriga-se a informar e remeter a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAU D’ARCO, os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser utilizado. 

13 - A contratada obrigam-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de forma a manter a 
segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas. 
Ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da situação e não 
repetição dos fatos que gerarem as reclamações. 

14 - A contratada obrigam-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante, providenciando 
imediatamente meios compatíveis para complementação do translado interrompido. 

15 - Todo pessoal e veículo locado pela contratada para realização dos serviços deverão apresentar-se a cada 
início e término dos trabalhos, no local determinado pela contratante, sendo expressamente proibida a 
permanência dos mesmos em locais indevidos e incompatíveis às suas atividades. 

16 - Todos os empregados da contratada deverão trabalhar sempre portando crachá de identificação da empresa. 

17- A contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a jornada de trabalho e, ainda, 
pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, passageiro e com os servidores da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO. 

18 - Assistirá a contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e solicitar sua substituição, caso 
o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-
se esta a respeitar e acatar as decisões da contratante. 

19 - É vedado à contratada substituir qualquer empregado seu, quando em serviço, sem prévia e expressa 
comunicação à contratante. 

20 - A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder 
integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive 
por inobservância de ordens e normas da contratante. 

21 - Caberá à contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus empregados 
em bens patrimoniais da contratante, bem como por desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados 
em suas dependências, de quem quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da 
contratada. 



 
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

    

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

22 - Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da contratada, o valor da 
indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitida a compensação inclusive em 
faturas vincendas, o que fica desde já pactuado. 

23 - A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações 
de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 

24 - A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período normal de 
expediente à disposição, para representá-la junto à contratante, o qual terá amplos poderes para responder pelos 
serviços a serem contratados, sendo responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal 
e por qualquer comunicação junto à contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da contratada que não 
o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da contratada 
e/ou contratante. 

25 - A contratada conforme o caso deverá manter em dia o registro de seus empregados a serviço da contratante, 
em livro próprio ou em fichas, devidamente rubricados e legalizados pelo órgão competente do Ministério do 
Trabalho, atualizar as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada empregado e exibir os 
livros e/ou fichas mencionadas ou documento equivalente, sempre que solicitado pela contratante. 

26 - Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua 
inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, 
quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade 
nem encargos de qualquer natureza. 

27 - FORMA DE FORNECIMENTO 

27.1. Os fornecimentos/execução provenientes deste registro de preços deverão ser fornecidos/ executados 

sempre que solicitados pelo setor de compras da PREFEITURA. 

28 - DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

28.1. A ATA de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado contrato/empenho para 

prestação dos serviços registrados em ata durante este período. 

29 -  DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA 

29.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 

D'ARCO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

30 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

30.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, desde que 

autorizado expressamente pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, observando o disposto do 

Decreto Municipal nº. 39 de 06 de janeiro de 2017 - “Regulamento do Registro de Preços”. 

31 - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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31.1. Para a prestação de serviços inerentes ao objeto será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo 

em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o 

Edital de licitação, do Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora. 

31.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será estabelecido no momento 

de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame, podendo este prazo ser prorrogado conforme 

art 57 Inciso II da Lei 8666/93.  

31.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido conforme 

critérios e disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneficiaria da ata exigir imediata contratação 

dos bens/ produtos/ serviços licitados, assim como a quantidade a ser contratada. 

32 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

32.1 A contratada deverá comprovar aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em 

características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho 

anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento ao objeto. 

33- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

33.1. A fiscalização será acompanhada pela Direção Financeira e Administrativa da(o) PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PAU D'ARCO. 

33.2. A presença da fiscalização da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO não elide nem diminui a 

responsabilidade da empresa contratada. 

33.3 É de inteira responsabilidade da contratada o preenchimento dos romaneios/diários de bordo, informando 

diariamente o total da quilometragem efetivamente percorrida, bem como as ocorrências (se houverem) no trajeto 

contratado. Os romaneios/diário de bordo deverão ser entregues mensalmente à Comissão Municipal vistoria do 

Transporte Escolar do Município de Pau D’arco, que após análise da documentação emitirá ou não Atestado de 

Regularidade. 

34 - DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

1341. As despesas serão pagas com os recursos próprios da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO/E 

OU FUNDOS CONTÁBEIS, por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentaria será 

feita no momento de lavratura do contrato. 

35 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global corresponde à quilometragem é mera estimativa do consumo para os 

próximos 12 (dose) meses, e será realizada de acordo com as necessidades do Município de Pau D’Arco, sendo 

objeto de faturamento e pagamento os quantitativos de quilometragem efetivamente corridos e comprovados 
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através dos romaneios/diário de bordo deverão ser entregues mensalmente à Comissão Municipal de vistoria do Transporte 

Escolar do Município de Pau D’arco, que após análise da documentação emitirá ou não Atestado de Regularidade. 

 

35.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de 

acordo com a Ordem de Fornecimento/ execução e acompanhada de medição comprobatória do fornecimento/ 

execução assinada pelo responsável de fiscalização do contrato. 

35.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, em qualquer banco indicado 

na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito. 

35.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas 

regularidades fiscal e trabalhista. 

36 DA VISTORIA DOS VEICULOS. 

36.1. O licitante vencedor do processo licitatório, ao ser convocado para a assinatura da ata de registro de 
preços/contrato, deverá apresentar os veículos para vistoria no Pátio da Prefeitura Municipal de Pau D’arco, no 
prazo máximo 72 (setenta e duas horas) , para verificar as condições dos sistemas mecânicos, elétricos, hidráulicos 
e de segurança, com a finalidade de comprovar se os mesmos estão aptos para execução do objetos propostos, 
sob pena de decair o direito de contratar; 

36.2. Na vistoria serão verificadas as condições dos sistemas mecânicos, elétricos, Tacógrafo, lanternagem, 
pintura e itens de segurança, com a finalidade de comprovar se os mesmos estão aptos a desenvolver os trabalhos 
propostos, sendo emitido pela Comissão Municipal de vistoria do Transporte Escolar do Município de Pau D’arco para 
tanto um parecer que serão anexados aos atuou;  

36.3. A reprovação dos veículos quando da vistoria, implicará em convocação do segundo colocado, e assim 
sucessivamente;  

36.4. A Prefeitura  de Pau D’arco, sempre que julgar necessário promoverá vistoria  nos veículos sem que haja 
necessariamente de aviso prévio sobre a realização da mesma. 

 

 

__________________________________ 
ANDRE FONTES RODRIGUES 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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