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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR 

(PNATE) DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. 

1.2. A licitante vencedora do item deverá obedecer sempre à descrição de serviços 

da planilha orçamentária emitida pelo órgão demandante. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pretende contratar, com base na Lei nº 

8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas 

legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, empresa 

do ramo pertinente, especializada para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR. Informamos que existe disponibilidade de dotação 

específica no orçamento vigente para a execução do objeto a ser licitado, 

consoante consulta efetuada ao setor contábil. Certos de contarmos com 

imediata aprovação desta solicitação, indispensável à continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos, ficamos a inteira disposição para maiores esclarecimentos que 

forem julgados necessários. 

2.2. Como rege a Lei nº 8.666/93, a contratação referente a locação de veículos para 

o transporte escolar no Município de Melgaço, é de natureza continuada no 

desempenho de suas atribuições, que é transportar os alunos até a respectivas 

escolas, que se interrompidos podem comprometer o aprendizado dos mesmos. 

Deve-se ressaltar que os serviços em epigrafe são imprescindíveis para o 

transporte dos alunos, pois temos uma densidade geográfica muito grande, onde 

as dificuldades são imensas, haja vista a necessidade de darmos o apoio 

necessários aos alunos da rede pública, no cumprimento das atividades-fim desta 

municipalidade. 

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.1. Demanda de itens: (Com base no rateio das demandas das três últimas 

cooperativas que prestaram esse serviço ao município, aferiu-se o preço médio 

de referência anexo a este termo. 

TRANSPORTE ESCOLAR Custo Total 

Item Roteiro Qtde Unid Barqueiro Vlr Barqueiro P. Unit. Mensal P. Total 

1. Anapu 9 Mês 52 - - - 

2. Campinas 9 Mês 51    

3. Laguna 9 Mês 49    

4. Tajapuru 9 Mês 71    
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4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FORMA, LOCAIS E PRAZO) 

4.1. Os serviços serão realizados imediatamente após o recebimento pela contratada 

da ordem de serviço no âmbito do município de Melgaço, compreendendo-se a 

Zona Rural, em conformidade com as determinações expedidos pela Secretaria 

Municipal de Educação de Melgaço. 

4.2. Os serviços deverão ser realizados apenas por marítimo ou motorista habilidato, 

Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MFAC) e Marinheiro Auxiliar de 

Máquina (MFAM) capacitado para tal. 

4.3. Obrigatoriamente quanto ao veículo destinado à redução dos serviços de 

transportes escolares deverão satisfazer os seguintes requisitos: 

4.3.1. Apresentar, em data a ser agendada, os veículos que serão utilizados na 

execução dos serviços, em cada rota, para vistoria, análise e aprovação dos 

mesmos pelo responsável pela Fiscalização do Transporte designado pela 

Secretaria Municipal de Educação. Verificada a situação da não aprovação 

do veículo, a empresa deverá apresentar novo veículo, para vistoria, no prazo 

de 05 (cinco) dias. 

4.4. Afixação de placa lateral ou pintura de faixa lateral na cor amarela com dístico 

ESCOLAR em preto, sendo que em caso de veículo na cor amarela, as cores aqui 

indicadas serão invertidas. 

4.5. As embarcações deverão estar identificadas com a logomarca de identificação de 

Transpor Escolar (horizontal) e da empresa transportadora. 

4.6. As embarcações deverão estar em bom estado de conservação e em condição de 

trafegabilidade. 

4.7. As embarcações deverão conter todos os equipamentos de segurança, inclusive 

possuir coletes salva-vidas em quantidades suficientes para atender a todos os 

alunos transportados. 

4.8. As embarcações utilizadas pelo Transporte Escolar deverão ser utilizadas 

exclusivamente para este fim. 

4.9. É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas 

estranhas nas embarcações, bem como o transporte e acondicionamento de 

cargas; a empresa contratada se responsabilizará por quaisquer danos causados 

aos alunos na execução do transporte. 

4.10. A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus 

empregados, cabendo-lhe responder integral e incondicionalmente por todos os 

danos e/ou ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por 

inobservância de ordens e normas da Secretaria Municipal de Educação de 

Melgaço. 
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4.11. Obrigatoriamente quanto ao condutor de veiculo destinado à condução de 

Transportes Escolares, deve satisfazer os seguintes requisitos: 

4.11.1. Ter idade superior a dezoito anos e ser habilitado na Capitania dos Portos; 

4.11.2. O Condutor deverá usar uniformes condizentes com a profissão, portando 

também crachá de identificação; 

4.11.3. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os últimos doze meses; 

4.11.4. As embarcações utilizadas na execução dos serviços serão vistoriadas antes do 

início do ano letivo e periodicamente conforme o caso. 

4.12. A qualquer momento o município de Melgaço, através da Secretaria Municipal 

de Educação, poderá determinar à empresa licitante a substituição de qualquer 

embarcação durante a vigência da Ata de Preços. 

4.13. Os condutores e ajudantes também deverão manter um comportamento moral 

e profissional durante o exercício dos serviços, e responderão integral e 

incondicionalmente por todos os danos ou ato ilícito resultante de sua ação ou 

omissão, inclusive por inobservância das diretrizes e normas da Secretaria 

Municipal de Educação de Melgaço. 

4.14. O percurso de cada roteiro com destino às unidades escolares, bem como seus 

respectivos horários, ocorrerá conforme descrito no termo de referência anexo 

deste Edital. 

4.15. As embarcações que serão utilizadas para execução do objeto desta licitação 

não poderão transitar em outros trajetos conduzindo alunos, salvo com 

autorização escrita da Secretaria Municipal de Educação de Melgaço. 

4.16. As distâncias percorridas, os roteiros descritos no termo de referência, 

constituiemuma estimativa, podendo, motivadamente, haver acréscimos ou 

diminuição nos trajetos a serem percorridos, bem como alteração ou extinção dos 

roteiros em função de eventuais mudanças nas demandas nos alunos. 

5. TIPO/REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1. Regime de empreitada, tipo menor preço global, por lote. 

6. EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E MATERIAIS 

6.1. A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários, adequados e em quantidade suficiente para a perfeita execução dos 

serviços do objeto deste instrumento, observando as disposições constantes do 

ANEXO I. 

6.2. As ferramentas, equipamentos e materiais empregado na execução dos serviços 
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deverão ser de propriedade da contratada e ficarão sob a sua responsabilidade. 

6.3. As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou 

extraviarem deverão ter sua reposição imediata pela contratada e o extravio 

não poderá ser usado como subterfúgio para o descumprimento de qualquer 

exigência contratual ou inobservância das disposições constantes do ANEXO 

I a este instrumento. 

7. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

7.1. A contratada deverá dispor aos seus prepostos utilizados na execução dos 

serviços todo o equipamento de proteção individual necessário à execução dos 

serviços contratados, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n.º 3.214 do 

Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

7.2. A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente 

de trabalho que envolva prepostos da contratada, que deverá prover seu pessoal 

de todo o equipamento e assistência necessária à execução dos serviços 

contratados. 

8. UNIFORMES 

8.1. A contratada deverá uniformizar e identificar os prepostos utilizados na 

execução dos serviços objeto deste Instrumento. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
9.1. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços serão de 

primeira qualidade, bem como será empregada a mais apurada técnica na 

execução dos serviços, comprovada eficiência para o fim a que se destina. 

9.2. Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais, equipamentos usados 

ou diferentes dos especificados sem autorização prévia, por escrito, da 

fiscalização. 

9.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, funcionários, 

preposto ou representante ao Município de Melgaço ou a terceiros decorrentes 

de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

9.4. Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados 

os Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários, 

de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do 

Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

9.5. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas quando da contratação; 

9.6. Quando da execução dos serviços, manter os locais de trabalho desobstruídos 
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e bem sinalizados, quando for o caso, de maneira a não comprometer a 

segurança daqueles que ali trafegam, inclusive no passeio do logradouro e via 

pública. 

9.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos necessários à execução 

dos serviços ora contratados, que serão, no mínimo, os constantes de sua 

proposta, para o cumprimento dos prazos contratuais, dentro do projeto e das 

especificações técnicas. 

9.8. Assumir e promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o 

pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem 

federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente 

instrumento, sobre a realização dos serviços, ora contratados ou gerados por 

fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente 

em dia com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação 

de ausência de débitos para com os órgãos públicos. 

9.9. Corrigir, às suas expensas, os serviços porventura executados com vícios ou 

defeitos em virtude de ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão sob exclusiva 

e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, e sem 

importar em alteração do prazo contratual. 

9.10. Iniciar os serviços sob demanda da Secretaria de Educação, após emissão da 

ordem de serviço. 

9.11. A contratada deverá manter em Melgaço  uma representação da sua matriz 

ou escritório administrativo dotado de infraestrutura e unidades de forças de 

trabalho suficientes, visando atender com celeridade às solicitações referentes 

às obrigações constantes neste Termo de Referência e Contrato de Prestação de 

Serviços. 

9.12. A contratada deverá indicar formalmente um Gerente de Contrato (Preposto), 

que será o responsável local pela relação entre a Contratante e a Contratada, 

conforme instrumento contratual. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
10.1. A revisão, quando for o caso, do cronograma para a execução do Contrato, em 

razão de alterações, modificações ou acréscimos necessários, ficará inteiramente 

sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

10.2. À Secretaria de Educação fica reservado o direito de paralisar ou suspender 

a qualquer momento a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das 

normas legais ou procedimentos aplicados. 

10.3. Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam 

advir, de infração decorrente da execução do Contrato. 
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10.4. Fica a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento à CONTRATADA 

após a execução dos serviços, objeto deste instrumento convocatório, após 

atesto de recebimento definitivo. 

11. RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
11.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito 

acordo com o presente instrumento, dar-se-á o recebimento provisório pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito 

de posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações 

solicitadas. 

11.2. O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria que comprove a perfeita condição técnica do objeto contratado. 

11.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 

contratada quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 

11.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, 

laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita 

execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário. 

12. DO PAGAMENTO 

 
12.1. Os pagamentos à contratada serão realizados através de crédito em conta corrente 

junto à agência bancária indicada na declaração ou documento similar fornecido 

por estabelecimento bancário, constante da proposta de preços, no prazo de 10 

(dez) dias após a realização dos serviços, condicionados ao atesto definitivo de 

recebimento dos serviços prestados. 

12.2. No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada 

necessárias à execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional 

ao estipulado no presente contrato. 

12.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares, seja por 

haver erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou 

em parte, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se 

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não 

será devida nenhuma atualização financeira. 

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 
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13. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
13.1. A contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação do 

serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, 

na forma dos art. 67 e 73 da Lei 8.666/1993. 

13.2. A fiscalização da Contratante não permitirá que a contratada execute tarefas 

em descordo com as pré-estabelecidas. 

13.3. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um servidor 

designado pela contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas a dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da prestação do serviço, de tudo dando ciência a contratada, conforme 

procedimentos estabelecidos na minuta do Contrato. 

13.4. O representante da Contratante deverá ter conhecimento do objeto contratado 

visando o acompanhamento e controle da execução do serviço e do contrato. 

13.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos no Termo de Referência. 

13.6. A fiscalização da Contratada terá livre acesso aos locais onde estão sendo 

prestado o serviço contratado. 

13.7. O fiscal do contrato deverá verificar a conformidade da mão-de-obra e do 

material utilizado na execução do serviço através de documento da Contratada 

que contenha a relação detalhada dos mesmos e de acordo com o estabelecido no 

Termo de Referência e na proposta. 

13.8. A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada 

por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios, emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, não implicando em corresponsabilidade da contratante ou de seus 

agentes e prepostos e de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1. Após a homologação da licitação, a empresa vencedora assinará Contrato, 

com validade equivalente ao ano letivo  a que se refere. 

14.2. A empresa deverá iniciar suas atividades no prazo designado pela Secretaria 

de Educação, após assinatura do Contrato. 

14.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar as mesmas condições contratuais para 

atender os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite 

de 25% do valor inicial atualizado do contrato; 
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14.4. É vedada a subcontratação total do objeto do Contrato, salvo os casos 

autorizados expressamente pela CONTRATANTE. 

14.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 

condições de habilitação da Contratada, deverá dar ensejo a rescisão contratual, 

sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento caso 

a mesma não incorra em inexecução parcial ou total do serviço ou não o tê-lo 

prestado a contento. 

14.6. O Contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação 

pela Contratada do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 

previdenciária e cumprimento das exigências técnicas e jurídicas constantes deste 

Termo de Referência. 

14.7. Os Aditivos ao Contrato, caso ocorram, deverão ser promovidas mediante 

celebração de Termo Aditivo. 

15. DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

15.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do 

CONTRATO, em conformidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 

15.3. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos 

estabelecidos nesta CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de 

Melgaço, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do 

CONTRATO; 

15.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

15.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços; 

15.6. A CONTRATADA é obrigada a facilitar a mais ampla e minuciosa 

fiscalização da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO que O 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO, considerar 

imperfeitos; 

15.7. A CONTRATADA é obrigada a comunicar imediatamente à Prefeitura 

Municipal de Melgaço, qualquer alteração que, porventura venha a sofrer em seu 
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contrato social; 

15.8. A CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total 

ou parcial do presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequentes 

penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou regulamento; 

15.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se 

fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93; 

15.9.1. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de 

acordo entre as partes; 

15.10. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto 

neste Contrato, as atualizações, compensações ou penações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento aqui previstas, bem como o empenho 

de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 

caracterizam alteração do mesmo podendo ser registrados por simples apostila 

dispensando a celebração de aditamento. 

15.11. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do 

contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não 

se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido 

por aquela com terceiros. 

16. DAS PENALIDADES 

16.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 

natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração 

Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir. 

16.2. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento 

inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves 

que não acarretem prejuízos graves ao Município; 

16.3. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais 

números 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do 

pregão, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e 

ampla defesa em processo administrativo; 

16.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 

contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo 

com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

16.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, 

ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 
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(dez) dias contados da data de sua convocação; 

16.6. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

16.7. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou 

serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

16.7.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na 

lei; 

16.7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 

da garantia do contratado faltoso; 

16.7.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, 

a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o 

caso, cobrada judicialmente; 

16.7.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de 

descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer 

multa porventura imposta; 

16.7.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas; 

16.7.6. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de 

cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os 

que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada; 

16.7.7. Serão punidos   com   a   pena   de   declaração   de   inidoneidade   para   

licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 

em outros ilícitos previstos em lei. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

BENEDITO DE JESUS FERRERA ROCHA 

Chefe do Departamento de Transporte Escolar 
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