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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame o  ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO E FLUVIAL, VISANDO ATENDER AOS 
ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPIXUNA DO PARÁ.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, 
que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação do Municipio de IPIXUNA DO PARÁ, realiza o presente processo licitatório visando a obtenção de 
melhores preços e condições da realização dos serviços de Transporte Escolar rodoviário e fluvial para atender as 
necessidades dos alunos da zona urbana e rural da rede municipal de ensino de Ipixuna do Pará no ano de 2017, 
cabendo a Secretaria Municipal de Educação a realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, 
atendidas a sua demanda e disponibilidade orçamentária e financeira conforme determina a legislação específica. 

2.2. O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações técnicas, para 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Transporte escolar, por preço unitário mensal, nas 
rotas especificadas, visando garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para redução da 
evasão escolar, mantendo e ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos 
estudantes matriculados.

2.3. A necessidade de complementar novas rotas ao transporte escolar municipal deve-se ao aumento da demanda de 
alunos atendidos, devido a solicitação das comunidades/escolas, portanto a necessidade de contratação de novas rotas 
e a substituição de veículos tipo utilitário por veículos com mais vagas. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. DA ROTA - É a identificação do itinerário, que será única para cada Contrato. Sendo identificada através de 
número do item que indica o itinerário, a distância do percurso, e o total diário de quilometragem.

3.2. DO VEÍCULO - Aos veículos destinados à condução coletiva de escolares serão exigidos: 

a) Registro como veículo de passageiros;
b) Inspeção quadrimestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, a ser realizada pelo 

Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN);
c) Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e 

lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
d) Cintos de segurança em número igual à lotação;
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e) Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN;
f) A empresa contratada obriga-se a manter em dia a manutenção dos veículos prestadores de serviço, bem 

como compromete-se a manter ônibus reservas, para que em caso de pane o substituto seja acionado e conclua a rota. 
Sendo obrigatória a comunicação imediata ao setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação de Ipixuna do 
Pará;

g) O veículo utilizado para a execução de serviços de transporte escolar não poderá ter mais de 10 (dez) anos 
de vida útil.

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será até 31/12/2017, iniciado após a assinatura do Contrato, podendo 
ser prorrogado de acordo com a legislação vigente. 

4.2 O prazo de início dos serviços objeto da licitação será de até 03 ( três ) dias úteis após a apresentação da ordem 
de serviço. 

4.3 A fiscalização dos serviços deverá ser efetuada pelo Diretor de Transportes do município ou por outro 
servidor designado para esse fim, representando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. A Contratada apresentará nota fiscal/fatura dos serviços efetivamente executados, para liquidação e pagamento 
pela FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da 
obrigação.

5.2. Os preços a serem considerados para o efeito de pagamento, para a execução dos serviços, serão os 
constantes no Contrato.

5.3. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, a execução dos serviços, não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5.4. A(O) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

5.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a 
seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)       365    I = (6/100)        365    I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

5.7. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

          IPIXUNA DO PARÁ - PA, 24 de Fevereiro de 2017.

        HUGO LEONARDO PONTES DE ALMEIDA 
      Pregoeiro(a)
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