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TERMO DE REFERNCIA 
 

PROJETO BÁSICO 
      Constitui objeto do presente Projeto Básico, a contratação de empresa especializada 
ou autônomo, para fazer o transporte dos alunos do Município de Placas, da zona rural,  
em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais. 
   A contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência de 05 de Outubro de 
2017 contados a partir de sua assinatura, na forma e nos termos do Edital Pregão 
Presencial 9-2017-00034 e da Lei nº 8.666/93.  
    O transporte escolar será executado na zona rural com destino às escolas da zona 
urbana, povoados e assentamentos em KOMBI, VAM, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, e 
na falta de oferta de veículos de alguma rota, com as normas do Código de 
Trânsito, ou seja, todos os equipamentos necessários para o transportes 
escolar, será aceito as propostas por  ITEM de veículo adaptado para prestar o 
serviço na seguinte forma:  
 
1- A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo ou 
diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção das rotas, 
considerando as mudanças constantes nas demandas de alunos. A quantidade de veículo 
representa um número mínimo a ser apresentado para fim de atendimento deste Edital, 
podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante 
vencedora na execução cotidiana do contrato, assim como pelo Departamento de 
Educação, para melhor atendimento dos usuários. 
2- Caberá ao Departamento Municipal de Educação, a responsabilidade de gerenciar os 
serviços, fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas percorridas, aferindo o total de 
quilômetros percorridos. 
3- Os serviços serão executados através dos veículos contratados, em turnos alternados, 
trafegando em estradas pavimentadas, não pavimentadas, sujeitos a atoleiros, com 
declives, desníveis  ou não. 
4-O veículo deve estar em perfeito estado de uso e conservação e estar disponível para 
execução dos serviços imediatamente após a comunicação formal do Departamento de 
Educação, sendo que os serviços serão executados nos dias, hora e locais que serão 
previamente estabelecidos, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja 
necessidade e de comum acordo. 
 
5- Os veículos deverão apresentar todos os equipamentos de segurança e especificações 
do CONTRAN, e estar com documentação regular. 
 
6- Os veículos deverão receber por parte da contratada identificação visual em 
sua parte externa, e ainda, deverão ser conduzidos por motoristas 
profissionais, devidamente habilitados e qualificados, uniformizado e com 
crachá de identificação. 
 
7- A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS não se responsabilizará por prejuízos de 
qualquer natureza, proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira 
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responsabilidade da contratada, qualquer dano causado pela atuação da contratada a 
serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a terceiros. 
 
8-Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, 
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros 
que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, serão inteiramente de 
responsabilidade da empresa ou da pessoa física contratada. 
 
9- Ficará a critério do Departamento Municipal de Educação, exigir a troca de veículos 
e/ou motoristas que não atenderem aos padrões dos serviços contratados. 
 
10 - Em caso de substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga-se a informar e 
remeter ao Departamento Municipal de Educação, os documentos acima, referentes ao 
novo veículo a ser utilizado e o novo motorista contratado. 
11 - A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de 
forma a manter a segurança dos alunos, 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. 
 
12 - 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. 
 
13 - 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. 
 
14 - Todos os motoristas deverão trabalhar sempre portando uniforme e crachá de 
identificação. 
 
15 - 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, alunos e com os servidores do Departamento Municipal de Educação. 
16 - 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. 
 
17 - 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. 
 
18 - 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 
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fatura, permitida a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já 
pactuado. 
 
19 - A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 
 
20 - 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. 
 
21 - 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. 
 
22 - 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. 
 
               

ANEXO I 
 

ROTAS COM RESPECTIVOS TRAJETOS E QUILOMETRAGEM 
 
        As quilometragens previstas nas ROTAS DE CADA ITEM constituem uma estimativa, 
podendo haver acréscimo ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a 
alteração ou extinção dos trajetos, considerando as mudanças constantes na demanda de 
alunos. Estima-se apenas um veiculo por ROTA, podendo haver aumento ou diminuição 
conforme reestruturação das rotas pela licitante vencedora na execução cotidiana do 
contrato, para melhor atendimento dos usuários. 
  
A quilometragem de cada rota poderá sofrer um acréscimo ou um decréscimo de até 03 
(três) km sem que afete o valor contratual da rota, caso ultrapasse a quantidade de 
quilometragem mencionada acima será corrigido de acordo com a média encontrada 
usando-se o seguinte cálculo: 
Valor total pago mensal / quantidade total de quilometragem mensal. 
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 Da mesma forma será feita quando houver acréscimos ou decréscimos de alunos. 
Quando houver um acréscimo de mais de 05 (cinco) alunos por rota será corrigido o valor 
de acordo com a média encontrada usando-se o seguinte cálculo: 
Valor total pago mensal / quantidade de alunos.  

 
ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

2017 

ITEM QUANT/MÊS DISCRIMINAÇÃO V.MENSAL V.TOTAL 

1 3 

ROTA 42 - veículo tipo ONIBUS e/ ou 
adaptado para o transporte escolar, com 
capacidade 40  alunos , Percorrendo 50 
km por dia, totalizando1.100 km mensal.          
DETALHAMENTO: 
O carro sai do Km 219 pegando os 
alunos e segue em direção a Placas 
percorrendo até as Escolas Almir Gabriel, 
Tancredo Neves, Ana Faleiro, a tarde 
retorna fazendo o trajeto deixando os 

alunos. 

                  -    

2 3 

ROTA 43 - veículo tipo ONIBUS(KOMBI 
ou VAN) e/ ou adaptado para o 
transporte escolar, com capacidade 12 
alunos Percorrendo 67.2 km por dia, 
totalizando 1.478,40 km mensal.   
Detalhamento:O carro sai as 11h00min 
da casa do Sr. Almir, percorre até 235 
Norte segue até a BR, vai até o 235 Sul 
e entra até a casa do senhor Retorna até 
a BR e segue até a escola Almir Gabriel 
ás 18h30min. O carro sai da escola 
refazendo o mesmo trajeto deixando os 
alunos.   

                  -    

3 3 

ROTA 44 - veículo tipo ONIBUS (F-
4.000/710)e/ ou adaptado para o 
transporte escolar, com capacidade 
32 alunos, Percorrendo 58 km por 
dia, totalizando 1.276 km mensal. 
DETALHAMENTO: O carro sai da casa 
do Sr. Pedrinho às 11h45min, 
percorrendo trajeto até a BR em 
sentido Placas, passando na Escola 
Tancredo Neves e às 17h45min ele 
volta fazendo o mesmo trajeto 

                  -    
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deixando os alunos. 

4 3 

ROTA 45 - veículo tipo ONIBUS(micro-
onibus) e/ ou adaptado para o 
transporte escolar, com capacidade 28 
alunos, Percorrendo 70 km por dia, 
totalizando 1540 km mensal. 
Detalhamento: 
O carro sai do Joel e percorre até a 
porteira da fazenda e entra até a sede 
da fazenda, retornando até a porteira e 
segue até a escola Ana Faleiro, Tancredo 
Neves, Almirzinho, Almir Gabriel e Irani 
de Andrade. À tarde o carro vai deixar os 
alunos até a casa do Fábio, depois vai 
até o Joel e só na volta que deixa os 
alunos da Fazenda. 

                  -    

5 6 

ROTA 46 - veículo tipo ONIBUS (MICRO-
ÔNIBUS) e/ ou adaptado para o 
transporte escolar, com capacidade 28 
alunos, Percorrendo 66 km por dia, 
totalizando 1.452 km mensal. 
DETALHAMENTO: As 11h30min o carro 
sai da casa do Sr. Zé Filho e percorre até 
a BR e segue até a Escola Belarmina 
Soares às 17h30min faz o mesmo 
percurso deixando os alunos. 

                  -    
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