
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 

 

PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, Estado de Pernambuco, por intermédio da 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, através da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Nº015/2021 de 4 de Janeiro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas 
alterações, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará, 
licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO, destinado a contratação de 
PESSOA FÍSICA ou PESSOA JURÍDICA (Microempreendedor Individual, 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte) para prestação de serviços de 
transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município de Trindade 
- PE, em atendimento aos princípios da legalidade, isonomia, do interesse público, 
mediante as condições estabelecidas a seguir: 
 

1.0 - OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto do presente edital, a contratação de PESSOA FÍSICA ou PESSOA 
JURÍDICA (Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte) para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública 
de ensino do Município de Trindade – PE. 
 
1.2 A contratação será efetivada considerando-se a ordem crescente de 
protocolo da inscrição para cada uma das rotas relacionadas no Termo de 
Referência. 
 

2.0 - FUNDAMENTO LEGAL   

 
2.1 - O presente processo está de conformidade da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 
alterações. 
 

3.1 - DO PERÍODO DE CADASTRAMENTO 

 
3.1 -Os interessados em prestar os serviços deverão inscrever-se em uma das rotas 
mencionadas no Termo de Referência.  
 
3.2 - A inscrição para o cadastramento é gratuita e realizar-se-á na sede da PMT, 
junto à Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Central Sul, 567, centro, 
Trindade/PE, no período de 09 de novembro de 2021 a 12 de novembro de 2021, 
das 09h às 13h. 



 

 
3.3 - Não serão aceitas inscrições fora do período e horário estabelecidos, nem via 
fax, e-mail, correio ou empresas de entrega expressa. 
 
3.4 - O ato de inscrição implica a aceitação das normas e condições estabelecidas 
no presente Edital. 
 
3.5 - Realizada a inscrição, o proponente receberá um protocolo de confirmação 
da mesma. 
 
3.6 - As inscrições deverão ser feitas no endereço descrito no item 3.2, 
pessoalmente ou por seu representante devidamente constituído. 
  

4.0 - DA IMPUGNAÇÃO 

 
4.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar este edital de chamamento, dirigindo a 
impugnação por escrito à Comissão de Licitação, situada na Av. Central Sul, 567, 
Centro, Trindade/PE. 
 
4.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar do chamamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
4.3 - Quando da impugnação dos termos do presente Edital, por empresa licitante, 
deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 

a) No caso de sócio ou titular da empresa, apresentar documento de 
representação estatutária ou Contrato Social da empresa; 

 
b) Tratando-se de procurador, apresentar instrumento de procuração 

pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos 
para praticar tal ato; 

 
c) Documentos de identificação com foto do representante legal (Carteira de 

Habilitação, RG ou Identificação Profissional Expedida por Órgão Federal) 
e CPF. 

 
4.4 - Em se tratando de impugnação por terceiros, deverá ser apresentado 
documento de identificação com foto do mesmo (Carteira de Habilitação, RG ou 
Identificação Profissional Expedida por Órgão Federal) e CPF. 

 
4.5 - Serão conhecidos os pedidos de impugnações recebidos até o segundo dia útil 
que anteceder o término do período de recebimento das solicitações de 
credenciamento. E serão apreciados até o primeiro dia anterior ao encerramento 



 

do credenciamento.  
 
 

5.0 - DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO 

 
5.1 - Poderão participar do presente Chamamento todas as pessoas jurídicas 
(Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte)  e 
pessoas fisicas do ramo pertinente ao objeto deste Edital, legalmente constituídos, 
com capacidade técnica comprovada, que não estejam em processo de suspensão 
com o município ou declaração de inidoneidade com qualquer esfera do Poder 
Público e que satisfaçam as demais condições fixadas neste Edital. 
 
5.2 - As condições do presente Chamamento são universais e, portanto, comuns a 
todos os prestadores de serviços a serem credenciados, razão pela qual serão 
firmadas num termo de disposições rígidas e inegociáveis em que ficam obrigados 
tanto a Prefeitura Municipal de Trindade, quanto os prestadores, depois do 
deferimento de sua solicitação de credenciamento. 
 
5.3 -  O chamamento se efetivará após a aprovação do pedido de inscrição na forma 
deste Edital. 
 
5.4 - A assinatura do Contrato só ocorrerá para aqueles que atenderem às 
exigências anteriores e dentro do número de rotas para suprir a demanda do 
município e considerando a ordem crescente de protocolo da inscrição para cada 
uma das rotas. 
 
5.5 - A quantidade de licitantes a ser contratado, será apenas a mesma quantidade 
de número rotas especificadas no Termo de Referência. 
 
5.6 - O chamamento acima do limite de vagas ficará na condição de reserva. 
 
5.7 - É vedada aos contratados a subcontratação de terceiros para a execução dos 
serviços, objeto deste credenciamento. 
 
5.8 - A destinação de cada Rota se dará de acordo com a rota escolhida pelo 
participante no ato do credenciamento. 
 
5.9 – Não poderão participar da presente chamada pública, condutores com 
menos de 21 (vinte e um) anos ou que tenha cometido infração grave ou 
gravíssima nos últimos 12 meses. 
 

6.0 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REQUERIMENTO DO 
CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO 



 

 
6.1 - Os proponentes deverão apresentar as inscrições juntamente com a seguinte 
documentação: 
 
6.1.1 - Para pessoa física: 
 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou cópia do Registro Nacional de 
Estrangeiro - RNE, em caso de estrangeiro; 

b) Cópia do CPF do proponente; 
c) Comprovante de residência; 
d) Carteira de habilitação no mínimo na categoria “D” ou superior; 
e) Comprovante de propriedade do veículo em nome do licitante para rota 

escolhida. 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura 
Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

g) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada por meio 
da Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive as Contribuições sociais previstas nas alíneas "a", 
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, expedida nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 
de outubro de 2014; 

h) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, nos termos do título VII-A, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

 
6.1.2 - Para pessoa jurídica:  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
b) Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores 
atuais ou indicação do atual representante legal, no caso de sociedades civis ou 
Certificado de Microempreendedor Individual (MEI), no caso de 
microempreendedor individual; 
 
c) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de 



 

Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do 
domicílio ou sede da licitante; 
 
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada por meio 
da Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive as Contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.; 
 
f) Certidão de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (CRF-FGTS); 
 
g) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
 
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT, nos termos do título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho; 
 
i) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e) de 1º 
grau; com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores 
à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade. 
 
i.1) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 
extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do 
plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo 
juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame; 
 
i)  Carteira de habilitação no mínimo na categoria “D” ou superior; 
 
j)  Comprovante de propriedade do veículo em nome do licitante para rota 
escolhida. 
 
6.1.3 - FICHA DE INSCRIÇÃO, conforme constante do Anexo II, integralmente 
preenchida e assinada pelo proponente. 
 
6.1.4 - CARTA COMPROMISSO, conforme constante do Anexo III, integralmente 
preenchida e assinada pelo proponente. 
 

7.0 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DOS PREÇOS A SEREM PAGOS 

 



 

7.1 - Serão credenciadas a realizar os serviços, as empresas ou pessoas físicas que 
apresentarem corretamente a documentação exigida e concordarem com as 
especificações contidas neste edital e seus anexos. 
 
7.2 - As especificações do objeto do presente Credenciamento e respectivos preços 
a serem pagos pela Prefeitura Municipal de Trindade serão de acordo com o 
previsto na planilha de custos e especificações do Anexo I - Termo de Referência - 
deste Edital. 
 

8.0 - FONTE DE RECURSO 

 
8.1 -  Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente certame serão provenientesdo Próprio Município, nas seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
Secretaria de Educação 
Dotação Orçamentária: 02.05.01 
Programa Atividade: 2029 
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00/3.3.90.36 
Ficha: 184/185 
 

9.0 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
9.1 - Após a análise da documentação, a CPL procederá o credenciamento e a 
classificação dos proponentes que tiverem com a documentação em conformidade 
com o edital. 
 
9.2 - A classificação final dos interessados que apresentarem documentação em 
conformidade com o edital se dará por ordem crescente do PROTOCOLO de acordo 
com a rota escolhida pelo proponente para a prestação dos serviços. 
 
9.3 - A CPL publicará no Diário Municipal e no átrio da Prefeitura Municipal de 
Trindade a relação dos licitantes a serem contratados. 
 

10.0 - DOS RECURSOS 

 
10.1 - Da desclassificação, o interessado poderá apresentar recurso a Presidente 
da CPL, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do 
resultado.  
 
10.2 - O recurso deverá ser protocolizado no Setor de Licitações e Contratos na 
sede da Prefeitura Municipal. 
 



 

10.3 - Os recursos enviados por Correios, fax ou correio eletrônico serão 
desconsiderados.  
 
10.4 - A decisão do recurso será publicada no Diário eletrônico Municipal e  átrio 
da PMT e diretamente ao proponente, por e-mail. 
 

11.0 – DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
11.1 - A homologação se dará por ato da autoridade competente. 
 
11.2 - Os credenciados serão contratados de acordo com a ordem de classificação, 
estabelecida conforme a cronologia do protocolo, tendo como base a ordem de 
classificação da rota escolhida pelo proponente. 
 
11.3 - O credenciado escolhido será comunicado por correspondência eletrônica 
(e-mail), telefone ou via postal e deverá comparecer à sede da PMT, num prazo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento do comunicado, para assinar o 
contrato de prestação de serviços.  
 
11.4 - Caso o proponente decline da contratação, por indisponibilidade de horários 
ou por outra justificativa, passará a ser o último colocado na lista de credenciados 
em sua rota escolhida. 
 
11.5 - Na falta de manifestação ou desistência expressa do interessado no prazo 
estabelecido no item 11.3, a PMT poderá convocar o próximo selecionado da lista 
de classificação, na mesma categoria. 
 
11.6 - O contrato, a ser firmado com o (a) credenciado (a) obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e no 
presente edital. 
 
11.7 – O contrato terá vigência até o dia 24/12/2021. 

 

12.0 - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
12.1 - O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente a prestação dos serviços conforme medições efetivamente realizadas 
e aprovadas pela fiscalização da Secretaria de Educação, devendo a CONTRATADA 
apresentar nota fiscal correspondente aos serviços prestados no prazo máximo de 
08 (oito) dias da sua aprovação. 
 
12.2 - A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ/CPF dos 
documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de 



 

não ser processada e não paga. 
 
12.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento 
pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
12.4 - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer 
outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento 
constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização. 

 
12.5 - A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do 
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem 
bancária. 
 
12.6 - A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de “factoring”.  

 
12.7 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade da Contratada. 
 
12.8 -  Para fazer jus ao pagamento de que trata o item 12.1 deste Edital, as 
empresas deverão apresentar os documentos Exigidos pela lesgislação Virgente.  
 
12.9 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte 
do prestador credenciado, o prazo previsto no item 11.1 deste Edital ser 
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não ser devida atualização financeira. 
 
12.10 - Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
12.11 - A Prefeitura Municipal de Trindade/PE não se responsabilizará por 
despesas efetuadas que não estejam dentro das especificações do objeto, 
estabelecidas neste Edital. 
 
12.12 - A Administração declarará, formalmente, o servidor responsável pela 
fiscalização dos serviços do objeto em epígrafe. 
 
12.13 - É de responsabilidade exclusiva e integral das pessoas jurídicas 
credenciadas a utilização de pessoal para a execução do objeto, bem como os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 
vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser 



 

transferidos para a Prefeitura Municipal de Trindade/PE. 
 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto estipulado poderão ser aplicadas 
ao prestador credenciado as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 

a) Advertência; 
 
b) Multa, nos seguintes termos: 
 
b.1) Pelo atraso na execução do objeto em relação ao prazo estipulado: 1% 

(um por cento) do valor global estimado da contratação, por dia 
decorrido, até o limite de 10% do seu total. 

 
b.2) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, pela falta de entrega 

ou pela recusa em realizar a execução do objeto: 10% (dez por cento) 
do valor global estimado da contratação. 

 
b.3) Pela demora em corrigir o serviço rejeitado, caracterizada pelo não 

cumprimento do prazo especificado no Edital: 2% (dois por cento), do 
valor estimado da contratação, por dia decorrido, até o limite de 10% 
do seu total. Os serviços defeituosos não substituídos serão 
considerados como não executados. 

 
b.4) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei nº 

8.666/1993, com alterações ou no instrumento convocatório e não 
abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento, até o limite de 10%. 

 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o 

Município de Trindade/PE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovia a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a FORNECEDORA ressarcir o Contratante, pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item anterior. 

 
13.2 - Além das penalidades citadas, a Fornecedora ficará sujeita, ainda no que 
couber, às demais penalidades referidas nos Capítulos IV da Lei Federal n° 



 

8.666/93 e posteriores alterações. 
 

13.3 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 
13.4 - No caso de não recolhimento do valor da multa dentro do prazo máximo de 
5 (cinco) dias corridos, a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o 
§ 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês. 

 
13.5 - A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) 
devidos pela PMT-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da 
empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais sanções já previstas. 
 
13.6 - Garantidos o contraditório e a ampla defesa, ensejam o cancelamento do 
credenciamento e do contrato do fornecedor cadastrado que: 
 

a) não aceitar os termos das especificações do objeto e de seus respectivos 
preços, conforme descrito neste Edital, salvo motivo plenamente 
justificado; 

 
b) comportar-se de modo inidôneo; 

 
c) fizer declaração falsa; 

 
d) cometer fraude fiscal; 

 
e) falhar ou fraudar no fornecimento do objeto; 

 
f) de comum acordo entre as partes mediante comunicação escrita. 

 

14.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 -  As especificações indicadas neste Edital visam somente oferecer às 
empresas credenciadas, elementos para avaliação do potencial de serviços.  
 
14.2 - A existência de empresas credenciadas não obriga a Prefeitura Municipal de 
Trindade, a firmar as contratações que poderão advir, ficando facultada a 
realização ou utilização de licitações, sendo assegurada, em igualdade de 
condições, preferência à credenciada. 



 

 
14.3 - O prestador credenciado responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
Credenciamento e Contratação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata inabilitação do 
fornecedor que o tiver apresentado, ou, caso já tenha sido deferido o seu 
credenciamento, ocorrer o cancelamento do mesmo, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
 
14.4 - Após o deferimento da solicitação do credenciamento e contratação, não 
caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, desde 
que aceito pela Administração Pública e comunicado com antecedência de 10 (dez) 
dias. 
 
14.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expedientes na Prefeitura Municipal de Trindade/PE. 
 
14.6 - É facultado à Administração Pública, em qualquer fase do Credenciamento 
e Contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 
14.7 - As normas que disciplinam este Credenciamento e a Contratação serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação do número de fornecedores 
credenciados, desde que atendidos o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança do Credenciamento. 
 
14.8 - O extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial da União, Diário 
Municipal. 
 
14.9 - Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, em 
conformidade com as disposições constantes neste Edital e com as normas legais 
aplicáveis. 
 
14.10 Será competente o Foro da Comarca de TRINDADE-PE, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para soluções de 
questões oriundas deste Credenciamento. 
 
14.11 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

 
Anexo I: Termo de Referência; 
Anexo II: Ficha de Inscrição; 
Anexo III: Termo de Compromisso; 



 

Anexo IV: Minuta Contrato; e 
Anexo V: Projetos Georreferenciados 

 
Trindade/PE, 08 de novembro de 2021. 
 
 
 

_________________________________________ 
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS 

Pregoeira do Município 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
01. DO OBJETO  

 
1.1- O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de PESSOA 
FÍSICA ou PESSOA JURÍDICA (Microempreendedor Individual, Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte) para prestação de serviços de transporte escolar dos 
alunos da rede pública de ensino do Município de Trindade – PE, de acordo com as 
especificações e condições relacionadas neste Termo de Referência. 
 
02. DA JUSTIFICATIVA  
 
2.1- A instauração do presente procedimento licitatório se faz necessário, devido o 
serviço de transporte escolar ser fundamental para facilitar o acesso e a 
permanência dos estudantes nas escolas municipais, especialmente daqueles 
residentes em zona rural.  Para a efetivação do citado serviço público, faz-se 
necessária a realização de procedimento licitatório objetivando a contratação 
especificada no item anterior. 
 
2.2- Ademais, a prestação de serviço de transporte escolar é dever do Estado, na 
medida em que, o mesmo deve garantir a efetivação da educação escolar pública, 
implementando, dentre outros, programa suplementar na área de transporte (art. 
4º, inciso VIII da Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9.394). 
 
2.3- Justifica-se ainda, que o atraso na instauração da presente chamada Pública foi 
ocasionado devido estármos no primeiro ano de gestão e devido a realidade 
administrativa na qual a gestão atual recebeu a Prefeitura das mãos do ex-prefeito, 
tendo em vista ainda, que tivemos que realizar um novo levantamento em relação 
as rotas do transporte escolar municipal. 
 
2.4- O avanço repentino na campanha de vacinação a Covid-19 que possibilitou o 
retorno as aulas presenciais, como também a edição de decretos Estaduais e 
Municipais, foram outros fatores que resultaram no atraso da instauração da 
presente chamada Pública. 
 
03. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 
3.1- O procedimento para presente contratação deverá ser uma Chamada Pública, 
considerando-se a ordem crescente de protocolo da inscrição para cada uma das 
rotas relacionadas neste Termo de Referência. 

 



 

04. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1- Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários, deslocamentos e quaisquer outros custos e 
despesas que incidam sobre o objeto. Não será permitido, portanto, que tais 
encargos sejam discriminados em separado. 

 
05. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
5.1 -  O serviço de transporte escolar será contratado para o período estimado de 
27 (vinte e sete) dias letivos, em conformidade com o calendário escolar do 
município. 
 
06. DA ADJUDICAÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
6.1 - A adjudicação será feita por item. E o contrato terá a vigência até o dia 24 
(vinte e quatro) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um). 
 
07. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
7.1. Todos os veículos escolares envolvidos na prestação dos serviços deverão 
atender os requisitos do art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro e da Portaria DP 
Nº 002 de 05/01/2009, emanada do DETRAN PE, dos veículos e motoristas 
utilizados na execução dos serviços. 

 
7.2. Os serviços serão prestados de acordo com as necessidades nos horários e dias 
estipulados pela CONTRATANTE. 

 
7.3. Em caso de avaria mecânica ou acidente de trânsito, a CONTRATADA deverá 
substituir o veículo avariado/acidentado no intervalo máximo de 03 (três) horas, 
a partir da notificação feita pela CONTRATANTE. 

 
7.4.  A substituição de veículos, por quaisquer outras razões, deverá ser realizada 
em até 24(vinte) horas, a partir da notificação feita pela CONTRATANTE. 

 
08.      DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1. Os veículos bem como seus acessórios deverão estar de acordo com as normas 
do CONTRAN E DETRAN e demais resoluções pertinentes ao uso específico dos 
veículos, deverão ainda, estar com o seguro obrigatório e a documentação em dia. 
  
8.2. A responsabilidade civil, contra terceiros, danos pessoais dos passageiros 
transportados, envolvidos, em eventual colisão ou qualquer tipo de acidente, 



 

incluindo ainda, a devida assistência para o motorista, recairá sobre a 
CONTRATADA. 
 
8.3 O CONTRATANTE não assumirá quaisquer responsabilidades ou ônus 
advindos de sinistros com os veículos, envolvendo vítimas ou não, nem mesmo o 
pagamento de franquias e custos, que serão de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA. 
 
8.4 - Não é permitido o uso de adesivo político-partidário nos veículos contratados 
bem como o transporte de quaisquer tipos de mercadorias junto com os alunos. 
 
8.5. É proibida a utilização de pneus recapados, bem como a utilização de gás de 
cozinha como combustível dos veículos prestadores do serviço. A constatação de 
qualquer uma dessas práticas acarretará a exclusão imediata do veículo, devendo 
a Contratada promover a sua imediata substituição, sem prejuízo das outras 
medidas contratuais cabíveis. 
 
8.6 - Quaisquer despesas com a recuperação dos veículos contratados serão de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
8.7 - Os veículos deverão se apresentar pontualmente para o início do transporte 
dos alunos, nos horários determinados pela Secretaria de Educação, em cada um 
dos turnos, quando deverão encontrar-se limpos e abastecidos. 
 
8.8 – A CONTRATADA fica na responsabilidade de substituir o veículo escolar por 
outro, em iguais condições, imediatamente após algum problema mecânico ou 
outro apresentado pelo veículo, a fim de que os alunos não sejam prejudicados. 
 
8.9- Os veículos de carga adaptados para o transporte de passageiros deverão 
conter as adaptações e exigências mínimas dos órgãos fiscalizadores, em especial 
as constantes na Resolução n.º 508/2014, do CONTRAN (Conselho Nacional de 
Trânsito). 
 
09.     DO CONDUTOR 
 
9.1 O condutor dos veículos deverão atender as exigências contidas no art. 7º da 
Portaria DP Nº 002 de 05/01/2009 do DETRAN/PE, a saber: 
 
I. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
II. Ser habilitado na categoria "D"; 
III. Não ter cometido qualquer infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses; 
IV. Ser aprovado em curso especializado, registrado e cadastrado no Sistema 



 

RENACH, constando no campo de observações as informações do referido curso e 
de que exerce atividade remunerada ao volante; 
V. Quando da renovação do exame de Aptidão Física e Mental, bem como Avaliação 
Psicológica, o condutor deverá providenciar, com antecedência de 06 (seis) meses, 
a atualização do curso especializado, evitando impedimentos quando da renovação 
anual da AUTORIZAÇÃO da prestação do serviço; 
VI. Apresentar certidão negativa, do cartório distribuidor de ação criminal relativa 
aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 
05 (cinco) anos (art. 329 do CTB). 
 
9.2 - Apresentar-se devidamente vestido, não sendo permitido o uso de shorts, 
bermudas e camiseta regata. 
 
9.3 - Não ingerir bebidas alcoólicas em serviço. 

 
10.     DO ALUNO 

 
10.1 - Terá acesso ao transporte do PMTE o aluno matriculado na Educação Básica 
da Rede Municipal de Ensino, desde que na sua localidade ou nas proximidades de 
sua residência não exista escola que ofereça esses níveis de ensino. 
 
10.2 - Só terá direito ao transporte do PMTE o aluno cuja residência fique a uma 
distância mínima de 2,5 Km da escola. 
 
10.3 - Não será permitido ao aluno transportar qualquer material que não seja de 
uso escolar. 
 
10.4 - Fica terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelo aluno 
durante o trajeto de sua residência à escola, bem como no tempo determinado para 
o retorno. 
 
10.5 - O aluno que tiver comportamento indevido durante o percurso e falta 
constante, será suspenso do Programa Municipal de Transporte Escolar - PMTE. 

 
11. DA DIREÇÃO DA ESCOLA/FAMÍLIA 
 
11.1 - A Diretoria da escola ficará encarregada de enviar mensalmente à 
SECRETARIA, frequência dos alunos, usuários do PMTE. 
 
11.2 - Será de responsabilidade da Diretoria da escola observar e controlar a 
chegada e saída dos alunos atendidos pelo PMTE. 
 
11.3 - Será também de responsabilidade dos pais (do aluno menor de idade) 



 

supervisionar, controlar e apoiar a Direção da Escola quanto ao bom andamento 
do PMTE. 
 
12. DO HORÁRIO 
 
12.1 - A chegada do veículo à escola deverá ser de 10 minutos antes do horário 
previsto para o início das aulas. 
 
12.2 - O retorno do veículo será 10 minutos após o término da última aula. 
 
12.3 - Os veículos deverão estar à disposição da Secretaria de Educação em dias e 
horários determinados. 
 
13.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1 - Toda manutenção preventiva e corretiva dos veículos e suas respectivas 
despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
13.2 - Os veículos deverão estar em bom estado de conservação e deverão receber 
manutenção corretiva ou preventiva regularmente, ficando a contratante isenta de 
quaisquer despesas inerentes aos reparos. 
 
13.3 - Os condutores dos veículos deverão estar devidamente habilitados pelo 
órgão de classe (DETRAN), com categoria compatível com o tipo de veículo, de 
acordo com Código de Trânsito Brasileiro. 
 
13.4 - Manter em cada veículo, permanentemente, a documentação respectiva, 
devidamente legalizada a partir do início da sua contratação. 
 
13.5 - A licitante vencedora deverá substituir o veículo que, por seu estado de 
conservação ou razões outras for julgado impróprio para a perfeita execução dos 
serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
13.6 - Será de responsabilidade da LICITANTE CONTRATADA as multas de trânsito 
aplicadas aos veículos, quando na prestação dos serviços. 
 
13.7 - É de responsabilidade da contratada todos os prejuízos ou danos causados 
por acidentes, inclusive a terceiros, pelos veículos locados para os transportes 
escolares. 
 
13.8 - 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. 
 
13.9 - A contratada obriga-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 a s reclamações. 
 
13.10 - A contratada obriga-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. 
 
13.11 - A contratada deverá, obrigatoriamente, manter em dia o registro de suas 
atividades na execução contratual, em livro de ocorrências, devidamente 
rubricados, em lugar de livro acesso à CONTRATANTE. 
 
13.12 - Em caso de substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga-se a 
informar a contratante os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser 
utilizado e o novo motorista contratado. 
 
14. DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 
 
14.1 - À Prefeitura Municipal de Trindade/PE é facultado o direito de a qualquer 
momento dispensar ou acrescentar veículos dentro do que manda a lei de 
licitações, sem que para isso caiba qualquer reclamação, indenização ou pedido de 
reajustamento de preços, por parte do contratado. 
 
14.2 - A Prefeitura Municipal de Trindade/PE não se responsabilizará pelo 
pagamento das horas/dias em que os veículos permanecerem parados, devido a 
inoperância dos mesmos, salvo se houver substituições desses, que não afetem a 
continuidade dos serviços. 
 
14.3 - A Prefeitura Municipal de Trindade/PE poderá intervir em qualquer fase dos 
serviços, de forma direta ou através de terceiros, para suprir eventuais deficiências 
técnicas do contratado, de forma a ficar assegurado o normal andamento dos 
trabalhos. 
 
14.4 - A Prefeitura Municipal de Trindade/PE manterá permanente fiscalização, no 
que concerne ao fiel cumprimento de todas as condições estipuladas nesta licitação 
e no contrato. 



 

 
14.5 - Assistirá a Prefeitura Municipal de Trindade/PE 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. 
 
15 – DO PAGAMENTO 
 
15.1- O pagamento será realizado mensalmente, conforme medições efetivamente 
realizadas e aprovadas pela fiscalização da Secretaria de Educação, devendo a 
CONTRATADA apresentar nota fiscal correspondente aos serviços prestados no 
prazo máximo de 08 (oito) dias da sua aprovação. 
 
15.2. O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente a prestação dos serviços conforme medições efetivamente realizadas 
e aprovadas pela fiscalização da Secretaria de Educação, devendo a CONTRATADA 
apresentar nota fiscal correspondente aos serviços prestados no prazo máximo de 
08 (oito) dias da sua aprovação. 
 
15.3. A nota fiscal deve apresentar discriminadamente os serviços fornecidos a que 
se referir. 
 
15.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não 
ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 
 
15.5. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou falta de entrega do serviço. 
 
16.  CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente termo serão provenientes do Próprio Município, nas seguintes dotações 
orçamentárias: 

 
Secretaria de Educação 
Dotação Orçamentária: 02.05.01 
Programa Atividade: 2029 
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00/3.3.90.36 
Ficha: 184/185 
 



 

17. UNIDADE FISCALIZADORA 
 

17.1. Secretaria de Educação. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 - A quilometragem prevista consiste em uma estimativa, podendo haver 
acréscimo ou diminuição, nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou 
extinção das rotas/itinerário, considerando as mudanças constantes nas 
demandas de alunos. A quantidade de veículo representa um número mínimo a ser 
apresentado para fim de atendimento deste Termo de Referência, podendo haver 
aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante 
vencedora na execução cotidiana do contrato, assim como pela Secretaria de 
Educação, para melhor atendimento aos usuários. 
 
18.2 - As rotas/itinerários da licitação são obrigatoriamente georreferenciadas por 
GPS. 
 
18.3 - A Secretaria de Educação designará por meio de portaria o coordenador de 
transporte escolar que deverá manter atualizado e arquivar na Prefeitura 
Municipal de Trindade/PE um diário ou livro de ocorrências, em separado e de 
forma individualizada, para cada prestador de serviço, que ficará disponível na 
prefeitura, com folhas pautadas em três vias, numeradas e com papel carbono, 
rubricadas, contendo termos de abertura e de encerramento, que serão 
devidamente assinados, devendo constar: 
 

a) todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento do serviço, tais 
como: substituição de veículos, acidentes, registros de faltas e atrasos, 
alterações de rotas, substituição de motoristas, imprevistos, 
recomendações, sugestões e advertências; 
 
b) a data, assinatura e identificação dos responsáveis pelo registro. 

 
18.4 – A secretaria de Educação adotará também Fichas de Controle Diário de 
Execução, conforme modelo disponibilizado no Anexo IV da resolução nº 
20/2017do TCE. As fichas deverão ser arquivadas até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao mês de execução do serviço. 
 
18.5 - As quilometragens apresentadas no item 19 deste Termo de Referência 
referem-se ao percurso diário, ida e volta. 
 
18.6 - Caberá a Secretaria Municipal de Educação a responsabilidade de gerenciar 
os serviços, fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas percorridas, aferindo 



 

o total de quilômetros percorridos. 
 
18.7 - Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, 
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 contratada. 
 
18.8 - Ficará a critério da Secretaria Municipal de Educação, exigir a troca de 
veículos e/ou motoristas que não atenderem aos padrões dos serviços 
contratados. 
 
18.9 - 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. 
 
19. ROTEIROS 
 

ROTA 

PERCURSO VEÍCULO DISTÂNCIA 
DIÁRIA 

PERCORRID
A NA ROTA 

(KM) 

VALOR 

DO KM 

PERCOR

RIDO (R$) 

QUANT. 
DIAS 

LETIVOS 

VALOR 
TOTAL  DESCRIÇÃO TURNO 

IDENTIFICAD
O PELA 

AUDITORIA 

1 

Sitio Retiro/Trindade 

M Micro-
ônibus, 

Mitsubishi 
L300. 

         49,00  R$ 3,50 27 
 R$            

4.630,50  

2 Sítio 
Sipaúba/Maneluco/ 

Buração/Croatá/Trind
ade 

T 

Micro-
ônibus, 

M.Benz 312D 
Sprinter M. 

         48,60  R$ 3,53 27 
 R$            

4.632,07  

3 
Sítio Cajueiro1/ 

Cajueiro 2 / Trindade 
T e N 

Micro-
ônibus, 

M.Benz 310D 
Sprinterm. 

         88,40  R$ 2,60 27 
 R$            

6.205,68  

4 Sítio Pé de Serra 1/ Pé 
de Serra2 / Lagoinha / 

Quimada Redonda/ 
Caudas/Esc. João 

Ótavio Nasc. 

M 
Micro-

ônibus, Fiat 
Ducato. 

         63,20  R$ 3,66 27 
 R$            

6.245,42  

5 
Sítio Queimada 

Redonda / Tindade 
T e N 

Micro-
ônibus, 

M.Benz 310D 
Sprinterm. 

         78,00  R$ 2,92 27 
 R$            

6.149,52  



 

6 
Pov. Mangueira / 

Bezerro/Baixa velha/ 
Trindade 

M 

Automóvel, 
Fiat UNO 

Mille 
Economy. 

         29,40  R$ 4,43 27 
 R$            

3.516,53  

7 
Sítio Buração /Croatá 
/ Esc. São Sebastião ( 

Pov Mangueira) 
M e T 

Micro-
ônibus, 

Mitsubishi 
L300. 

         58,00  R$ 2,70 27 
 R$            

4.228,20  

8 
Sítio Belotas/ Retiro / 

Esc. São Sebastião 
T 

Micro-
ônibus, Fiat 

Ducato. 
         33,00  R$ 5,27 27 

 R$            
4.695,57  

9 

Sítio Retiro/Trindade T 

Micro-
ônibus, 
Hyundai 
H100 GL. 

         51,60  R$ 3,43 27 
 R$            

4.778,68  

10 
Sítio 

Inveja/Bezerro/Trinda
de 

M 

Micro-
ônibus, 

Mitsubishi 
L300. 

         40,00  R$ 3,69 27 
 R$            

3.985,20  

11 Sítio Sipaúba / 
Maneluco / Esc. São 

Sebastião ( Pov 
Mangueira) 

T 
Micro-

ônibus, Fiat 
Ducato. 

         30,00  R$ 5,05 27 
 R$            

4.090,50  

12 
Sítios Abobara I 

/Abobara II /Trindade 
T e 1/2 

N 

Micro-
ônibus, Fiat 

Ducato. 
         40,80  R$ 5,72 27 

 R$            
6.301,15  

13 Sítio 
Bezerro/Inveja/Pau 

Ferrado / Baixa Velha 
/ Trindade 

T Micro-
ônibus, 
Hyundai 

H100. 

         43,60  R$ 3,94 27 
 R$            

4.638,17  

14 Sítio Angical/ Baixa 
Velha/Trindade 

M e T Micro-
ônibus, 

M.Benz 312D 
Sprinter. 

         60,00  R$ 3,09 27 
 R$            

5.005,80  

15 Trindade/ Esc. São 
Sebastião (Pov. 
Mangueira) Esc. 

Nossa Senhora do 
Socorro (Pov. Saco 

Verde)  

M 

Micro-
ônibus, 

M.Benz 312 
D Sprinter. 

         43,40  R$ 4,14 27 
 R$            

4.851,25  

16 Sítio Inveja/ 
Queimada Redonda / 
Gergelim / Esc. Nossa 
Senhora do Socorro 

(Pov. Saco Verde) 

M 
Micro-
ônibus, 

Mitsubishi 
L300. 

         30,20  R$ 4,55 27 
 R$            

3.710,07  

17 Pov. Saco Verde/ Pov. 
Mangueira/ Sítio 

Bezerro/ Lagoa do 
Espirito Santos/ 

Bairro São Geraldo/ 
Trindade 

M 
Micro-
ônibus, 

Mitsubishi 
L300. 

         52,80  R$ 3,22 27 
 R$            

4.590,43  



 

18 

Sítio Mameluco/ 
Buração/ Sipaúba/ 
Esc. Nossa Senhora 

do Socorro (Saco 
Verde)/ Croatrá/  Esc. 

São Sebastião  (Pov 
Mangueira) 

M e T 

Micro-
ônibus, 
Hyundai 

H100 DLX. 

         58,60  R$ 3,32 27 
 R$            

5.252,90  

19 
Sítio Abobara1 / 

Abobara 2/ Trindade 
M e T 

Micro-
ônibus, 

M.Benz 310D 
SprinterM. 

         52,40  R$ 2,74 27 
 R$            

3.876,55  

20 Sítio Malhada 
Grande/ Serra Preta/ 

Trindade 
M 

Micro-
ônibus, Fiat 

Ducato. 
         37,00  R$ 4,24 27 

 R$            
4.235,76  

21 Sítio Bezerro/ 
Queimada Redonda/ 

inveja/ Esc. São 
sebastião (Pov. 

Mangueira)  

M 

Micro-
ônibus, 
Hyundai 

H100. 

         36,60  R$ 4,05 27 
 R$            

4.002,21  

22 

Sítio Buração/ Inveja/ 
Pau Ferrado/ 

Bezerro/ Esc. São 
Sebastião (Pov. 

Mangueira)  

T 

Micro-
ônibus, 

Mitsubishi 
IMP MMC 

L300. 

         31,80  R$ 4,39 27 
 R$            

3.769,25  

23 Sítio 
Recanto/Tanquinho/ 
Casa de Pedra/ Papa 
Mel/ Esc. João Ótavio 

Nascimento (Pov. 
Bonita)/ Trindade 

M e T 
Automóvel, 

VW Gol Track 
MCV. 

         48,50  R$ 4,35 27 
 R$            

5.696,33  

24 Sítio Sussuarana/ 
Passagem Molhada/ 

Trindade 
M 

Micro-
ônibus, Fiat 

Ducato. 
         28,00  R$ 4,93 27 

 R$            
3.727,08  

25 
Sítio Tanque Novo/ 
Milagre/ Trindade 

M e N 

Micro-
ônibus, 

M.Benz 310D 
SprinterM. 

         80,00  R$ 2,60 27 
 R$            

5.616,00  

26 
Sítio Baixa Velha/ Pau 

Ferrado/ Bezerro/ 
Trindade 

M e T 

Micro-
ônibus, 

Mitsubishi 
L300. 

         61,40  R$ 4,39 27 
 R$            

7.277,74  

 
Trindade/PE, 05 de novembro de 2021. 

 
 

_____________________________________ 
MARIA EDILENE ARAÚJO DOS REIS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
 



 

ANEXO II 
  

FICHA DE CREDENCIAMENTO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME/NOME EMPRESA:  

CNPJ (PJ):  CPF (PF/CP):  

ENDEREÇO:  CEP:  

BAIRRO:  CIDADE:  

UF:  FONE/FAX:  

E-MAIL: 
 

 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE DESEJA RETIRAR O PAGAMENTO 

BANCO:  AGÊNCIA:  

CIDADE:  

 

ROTA DESEJADA 

ROTA:  

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA:  

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: 
 

LOCAL:  DATA:  ASSINATURA/CARIMBO:  

 
RESPONDER ESTE, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO. 



 

ANEXO III 
 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA E TERMO DE 
COMPROMISSO 
 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2021 
 
 
Através do presente, _____________________________________________, CNPJ/CPF nº. 
_________________________, localizado(a) no(a) 
___________________________________________________, nº. _____, Bairro 
________________________________, Município de __________________________, vem solicitar 
CREDENCIAMENTO para prestação dos serviços de transporte escolar no 
Município de Trindade/PE, conforme disposto no Anexo I – Termo de Referência - 
do Edital de Chamada Pública Nº. 001/2021 e Declarar para os devidos fins que 
concordo em prestar os serviços para a rota deseja de acordo com o preço 
especificado no Termo de Referência. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Local e data 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TRINDADE/PE E A 
EMPRESA/PESSOA 
FÍSICA........,TENDO POR OBJETO A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
TRINDADE – PE. 

 
Pelo presente instrumento público de contrato de prestação de serviço, de um lado 
como CONTRATANTE a MUNICIPIO DE TRINDADE-PE, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, com sede de Governo na Av. Central Sul, 567, Centro, Trindade/PE, CNPJ 
nº. 11.040.912/0001-03, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
neste ato representado pela Sra. Maria Edilene Araújo Dos Reis, brasileira, 
inscrita no CPF n°__________, residente e domiciliada nesta cidade, Trindade - PE, e 
como Contratada, (a Pessoa Jurídica) _________________________, residente/com sede à 
____________________ (Endereço), nº. _____, bairro _________, ____________ (cidade)/(sigla 
do estado), inscrita no CPF/CNPJ sob o nº. _________________, neste ato representada 
pelo(a) senhor(a) ___________________, inscrito no CPF sob o nº. _______________ (no caso 
de Pessoa Jurídica), para proceder, nos termos do Edital da Chamada Pública nº. 
001/2021, referente aos itens discriminados no Anexo I – Termo de Referência – 
do citado Edital, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas respectivas 
alterações, em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade chamamento 
público nº 001/2021 observados os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e 
alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte 



 

escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município de Trindade – PE, 
conforme Anexo I (Termo de Referência) da  Chamada Pública n° 001/20219, 
consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 
3.1 – O prazo para início dos serviços será de até 02 (dois) dias corridos contado 
do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de 
Trindade ou assinatura do contrato. 
 
3.2 - O serviço de transporte escolar será contratado para o período estimado de 
27 (vinte e sete) dias letivos, em conformidade com o calendário escolar do 
município. 
 
3.3- O contrato terá a vigência até o dia 24 (vinte e quatro) de dezembro de 2021 
(dois mil e vinte e um). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 - O CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A), pela a execução dos 
serviços especificados neste instrumento contratual o valor global estimado de R$ 
____ (_______), conforme valores constantes no Anexo I deste contrato. 
 
4.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente à prestação dos serviços, devidamente aprovados, conforme 
medições efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalização da Secretaria de 
Educação. 

 
4.3 - O pagamento somente será efetuado em depósito ou transferência bancária, 
na conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal á 
empresa. 
  
4.4 - A Secretaria encaminhará à Gerência Financeira, solicitação de pagamento 
acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 
 
4.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de 
pagamento, os documentos solicitados na legislação vigente. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 
5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes 
na assinatura do contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora 
contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na 



 

conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS 
 
6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 1% (um por cento), 
do valor global estimado da contratação, por dia decorrido, até o limite de 10% do 
seu total, pelo atraso no início da execução do objeto do contrato. 
  
6.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento), do valor 
estimado da contratação, por dia decorrido, até o limite de 10% do seu total, pela 
demora em corrigir falhas na execução do serviço, a contar do segundo dia da data 
da notificação da rejeição. 
  
6.3 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento, pelo não cumprimento de qualquer condição fixada 

na Lei nº 8666/93, com alterações ou no instrumento convocatório e não 
abrangida nos incisos anteriores.  
 
6.4 – O valor da(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhido(s) a Tesouraria deste 
Município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 
 
6.5 – A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) 
devidos pela PMT-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da 
empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais sanções já previstas. 
 
6.6 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - A CONTRATADA deverá manter todos os veículos utilizados para a prestação 
dos serviços em bom estado de conservação, realizando quando necessário, as 
manutenções preventiva e corretiva, as quais correrão às expensas da 
CONTRATADA. 
 
7.2 - Todos os condutores dos veículos deverão estar devidamente habilitados pelo 
órgão de classe (DETRAN), com categoria compatível com o tipo de veículo, de 
acordo com Código de Trânsito Brasileiro. 
 
7.3 - Manter em cada veículo, permanentemente, a documentação respectiva, 
devidamente legalizada a partir do início da sua contratação. 



 

 
7.4 - A CONTRATADA vencedora deverá substituir o veículo que, por seu estado 
de conservação ou razões outras for julgado impróprio para a perfeita execução 
dos serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
7.5 - Será de responsabilidade da CONTRATADA as multas de trânsito aplicadas 
aos veículos, quando na prestação dos serviços. 
 
7.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, 
eventualmente, venha a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da 
prestação dos serviços. 
 
7.7 - 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. 
 
7.8 - Fiscalizar a conduta e o modo 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 gerem mais reclamações. 
 
7.9 - A CONTRATADA obriga-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.  
 
7.10 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, manter em dia o registro de 
suas atividades na execução contratual, em livro de ocorrências, devidamente 
rubricados, em lugar de livro acesso à CONTRATANTE. 
 
7.11 - Em caso de substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga-se a 
informar a contratante os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser 
utilizado e o novo motorista contratado. 
 
7.12 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o 
fornecimento do objeto. 
 
7.13 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que a envolva independente de solicitação. 



 

 
7.14 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e 
municipais. 

7.15 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à 
CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento do 
objeto deste contrato. 

7.16 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de 
trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no 
caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas. 
 
7.17 – Executar os serviços de acordo com as exigências do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital do presente chamamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 - Designar funcionário (s) para fiscalizar a execução do objeto para verificação 
de conformidade do objeto com as especificações exigidas neste Termo de 
Referência; 

8.2 - Prestar as informações necessárias, com clareza, quanto a execução dos 
serviços solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, 
quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados à 
execução do objeto; 

8.3 - Notificar e/ou Aplicar as penalidades a CONTRATADA, quando ocorrer o 
descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir 
defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços;  

8.4 - Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, 
correspondentes aos fornecimentos efetuados. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Além da cobrança de multa prevista na Cláusula Sexta, poderá, ainda, a 
CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções: 
 
I – Advertência por escrito; 
II – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
III – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que 



 

aplicou a penalidade. 
                                                                                                                                                                         
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1 -À CONTRATANTE é facultado o direito de a qualquer momento dispensar 
ou acrescentar veículos dentro do que manda a lei de licitações, sem que para isso 
caiba qualquer reclamação, indenização ou pedido de reajustamento de preços, 
por parte do contratado. 
 
10.2 -  À CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento das horas/dias 
em que os veículos permanecerem parados, devido a inoperância dos mesmos, 
salvo se houver substituições que não afetem a continuidade dos serviços. 
 
10.3 - A CONTRATANTE poderá intervir em qualquer fase dos serviços, de forma 
direta ou através de terceiros, para suprir eventuais deficiências técnicas do 
contratado, de forma a ficar assegurado o normal andamento dos trabalhos. 
 
10.4 - A CONTRATANTE poderá motivadamente 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. 
 
10.5 - Os serviços objeto deste contrato deverão ser iniciados, no prazo máximo 
de até 02 (dois) dias, a partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO e/ou 
assinatura do contrato. 
 
10.6 - De acordo com o Guia do Transporte Escolar FNDE/Ministério da Educação 
e (Art. 138 do Código de Transito Brasileiro) os veículos e condutores deverão 
obedecer rigorosamente os critérios abaixo:  
 
a) Todos os veículos que transportam alunos devem ter um registrador de 
velocidade (chamado tacógrafo), que é um aparelho instalado no painel do veículo 
e que vai registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel.  
 
b) Os discos devem ser trocados todos os dias e devem ser guardados pelo período 
de seis meses, porque serão exibidos ao DETRAN por ocasião da vistoria especial.  
 
c) O veículo deverá ter apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal 
na cor amarela nas laterais e traseira, contendo a palavra ESCOLAR na cor preta.  
 
d) Além das vistorias normais no DETRAN, que todos os veículos devem fazer 
anualmente, o veículo que transporta alunos precisa fazer mais duas vistorias 
especiais (uma em janeiro ou fevereiro e outra em julho), para verificação 



 

específica dos itens de segurança para transporte escolar, não excluindo o Direito 
da realização de outras vistorias a cargo da Secretaria Municipal de Educação 
/Coordenação de Transporte Escolar.  
 
e) Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial, expedida 
pela Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do DETRAN ou pela 
Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN). A autorização deverá estar fixada 
na parte interna do veículo, em local visível. A Velocidade do veículo deverá 
obedecer às velocidades máximas, tanto para as cidades como para as Rodovias 
e/ou estradas vicinais (asfaltadas ou não).  
 
10.7 - Os veículos serão vistoriados periodicamente durante a execução do 
contrato. 
 
10.8 - OS VEÍCULOS DEVERÃO  
 

a) Atender o que estabelece o Código Brasileiro de Transito – CTB e normas 

do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;  

b) Estar em perfeitas condições de conservação, funcionamento mecânico, 

devidamente regulamentados conforme Artigos dos Capítulos XI e XII do 

Código de Trânsito Brasileiro- CTB, dotados de todos os equipamentos, 

acessórios, segurança e sinalização exigidos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro- CTB, Art. 105, pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 

conforme as regras nacional do transporte escolar, obedecendo as normas 

do DNIT, DER, ANTT e outras agências reguladoras;  

c) Estarem devidamente registrados no DETRAN e a autorização deve estar 

fixada na parte interna do veículo, em local visível;  

d) Ter apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal na cor 

amarela nas laterais e traseira, contendo a palavra ESCOLAR na cor preta; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/PE; 

e)  Possuir cintos de segurança em número igual à lotação, adaptados na forma 

estabelecida pela legislação de trânsito vigente;  

f) Possuir extintor de incêndio com carga de pó químico seco ou de gás 

carbônico, fixado na parte dianteira do compartimento destinado aos 

passageiros;  

g) Não fazer uso de gás de cozinha como combustível.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
  
11.1 – A prestação dos serviços constantes neste Contrato será fiscalizado por 



 

servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes 
deste processo, doravante Sra. _________________, matrícula nº: ____, Sr. 
_________________, matrícula n.º ___, Sr. _____________________, matrícula n.º ____, e Sra. 
______________________, matrícula n.º ___, nos termos do art. 67 da lei n.º 
8.666/93 denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu 
nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução do Contrato.  
  
11.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:  
  
I – Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 
contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos 
escritos que comprovem essas solicitações de providências;  
  
II – Acompanhar a prestação dos serviços e atestar a execução dos serviços de 
acordo com o exigido no contrato;  
  
III – Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e 
multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;  
  
IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela 
qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.   
  
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as prestações de serviços, bem como indicar 
as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou 
termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do Contrato e enviar 
ao Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço 
ajustado, conforme definido no instrumento contratual. 
  
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções 
devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;   
  
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a 
possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;   
  
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 
vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;  
  
IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 
materiais de reposição, destinados à execução do objeto do Contrato, 
principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;  



 

  
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu 
Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 
bilaterais;   
  
XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador 
vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com 
crachá de identificação e bom comportamento;  
  
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto deste contrato, 
propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o 
fornecimento/serviços;   
  
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 
inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 
atividades;  
 
11.3 - O servidor designado Fiscal do Contrato deverá manter cópia dos seguintes 
documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das 
obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:  
  
a) termo do Contrato;   
b) todos os aditivos, se existentes;   
c) edital da licitação;  
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;  
e) proposta do Fornecedor/Contratada;   
f) relação de faturas recebidas e pagas;   
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.   
  
11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência 
do contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) 
responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do 
mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da 
necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu 
interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos 
procedimentos licitatórios.  
  
11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota 
técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e 
eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de 
Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, 
responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites, 
observando-se os prazos consignados no Subitem 10.2 deste contrato.  



 

  
11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a 
continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal do Contrato submeter o 
assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a 
elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser 
encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à 
realização da nova contratação.  
  
11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado 
cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, 
quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos 
licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos 
pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.   
   
11.5 – A ação de Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
12.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente contrato serão provenientes do Próprio Município, nas seguintes 
dotações orçamentárias: 

 
Secretaria de Educação 
Dotação Orçamentária: 02.05.01 
Programa Atividade: 2029 
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00/3.3.90.36 
Ficha: 184/185 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES. 
 
13.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, 
independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma 
das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 
da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte 
denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 
87, da Lei supra referida. 
 
13.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que 
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento 
das condições contratuais. 



 

 
13.3 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo 
acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade 
do CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO   
 
14.1 - A gestão do contrato será exercida pelo (a) servidor (a) Sr. (a). 
____________________, matrícula n.º ___, devidamente credenciada pela Secretaria, a 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando 
ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com 
suas alterações).  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, 
provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa 
sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua 
vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o 
pagamento de forma proporcional a entrega efetivamente executada. 
 
15.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente 
Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 

15.3 - Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 8666/93, bem 
como a lei 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe 
sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os 
casos omissos, os princípios gerais de direito. 
 
15.4 - Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por 
todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e 
impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que 
venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco, como 
competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, 
renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este 
instrumento, na presença das testemunhas, em três vias de igual teor e forma. 
 



 

Trindade/PE, ___ de ___________ de 2021. 
 
 

____________________________________ 

MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE 

Maria Edilene Araújo dos Reis  

Secretária de Educação 

CONTRATANTE 

 
_____________________________________ 
[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________  ____________________ 
CPF/MF nº   CPF/MF nº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V 
 
 

PROJETOS GEORREFERENCIADOS 
 
 
 



Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO RETIRO

Parada

Parada

Parada

Parada

INÍCIO/FIM

±

0 1.15 2.30.57 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítio Retiro01 49
A. RetiroSÍTIO / PARADA

ROTA



Parada

Parada
Parada

Sítio Croata

Parada

Parada

Parada

Parada

Sítio Buracão

Sítio
Mameluco

Sítio Sipauba INÍCIO/FIM ±

0 1.8 3.60.9 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítios Sipauba / Mameluco /
Buracão / Croata02 48,6

A. Sipauba
B. Mameluco
C. Buracão
D. Croata

Points
SÍTIO / PARADA

Rota Completa



SÍTIO
CAJUEIRO

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada
ParadaParada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

INÍCIO/FIM

±

0 1.15 2.30.57 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde e Noite

Observações:

Sitio Cajueiro I e II03 88.4
A. CAJUEIRO I
e II

SÍTIO/PARADA

ROTA COMPLETA



INÍCIO/FIM
Parada

SÍTIO PÉ DE SERRA I

Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO
LAGOINHA

SÍTIO
QUEIMADA
REDONDA

Parada

Parada

SÍTIO PÉ DE
SERRA II

Parada
Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada
SÍTIO PÉ

DE SERRA

SÍTIO CALDAS

Escola João Otavio
(Povoado Bonita)

±

0 0.66 1.320.33 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Pé de Serra I. Pé de Serra II.
Lagoinha, Queimada Redonda, Caldas04 63,2

A. Pé de Serra I
B. Pé de Serra II
C. Lagoinha
D. Queimada Redonda
E. Caldas
.

SÍTIO/PARADA

ROTA COMPLETA

Escola João Otávio (Povoado Bonita)

Rota passa pelos Sítios (A/B/C/D/E), os deixa no destino final, na Escola João Otávio no Povoado Bonita e
retorna pelo mesmo percurso deixando os alunos em seus sítios.



INÍCIO/FIM

Parada Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

±

0 1.3 2.60.65 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde e Noite

Observações:

Sítio Queimada Redonda05 78
A. Queimada Redonda.SÍTIOS/PARADA

ROTA COMPLETA



Parada

Sítio
Mangueira

INÍCIO/FIM

SÍTIO
BAIXA
VELHA

SÍTIO BEZERRO

±

0 0.82 1.640.41 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Mangueira, Bezerro, Baixa Velha06 29,4
A. Mangueira
B. Bezerro
C. Baixa Velha

Sítios/Paradas

Rota Completa

Rota possui Alunos Especiais.



SÍTIO CROATAParada

Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO BURACÃO

Parada

Parada

Parada

Escola São
Sebastião (
Sítio Mangueira)

INÍCIO/FIM

±

0 0.57 1.140.28 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã e Tarde

Observações:

Sítios Buracão e Croata07 58
A. Buracão
B. Croata

Destino Final da rota (ida) é a Escola São Sebastião no Sítio Mangueira. A volta passa pelo mesmo trecho.
Rotas Manhã e Tarde são iguais.

Rota Completa

Sítios / Paradas



Escola Municipal
São Sebastião
(Sítio Mangueira)

Parada

SÍTIO BELOTAS

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

INÍCIO/FIM

SÍTIO RETIRO

±

0 0.89 1.770.44 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Belotas e Retiro08 33
A. Belotas
B. Retiro

Destino Final da rota (ida) é a Escola São Sebastião no Sítio Mangueira. A volta passa pelo mesmo
trecho. .

Rota Completa

Sítio / Parada



SÍTIO RETIRO

Parada Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada
Parada

INÍCIO/FIM

±

0 1.4 2.80.7 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítio Retiro09 51,6
A. Retiro

Rota Completa

Sítio/Parada



Parada

Parada

Parada
Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

INÍCIO / FIM

Parada

SÍTIO INVEJA

SÍTIO BEZERRO

±

0 1 20.5 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Bezerro e Inveja10 40

O destino final da rota (ida) é a Escola São Sebastião no Sítio Mangueira

A. Bezerro
B. Inveja

Rota Completa

SÍTIOS / PARADAS



SÍTIO SIPAUBA

Escola São
Sebastião (Sítio
Mangueira)

Escola Nossa
Senhora do Socorro
(Sítio Saco Verde)

Parada

SÍTIO
MAMELUCO

Parada

INÍCIO/FIM

±

0 0.95 1.90.47 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítios Sipauba e Mameluco11 30
A. Sipauba
B. MamelucoSíitio / Parada

Rota Completa



SÍTIO
ABÓBORA I

Parada

SÍTIO
ABÓBORA II

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

ParadaINÍCIO/FIM

Parada

±

0 0.62 1.240.31 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Noite

Observações:

Sítios Abóbora II e Abóbora I12 27,2

Rota 12 completa corresponde a 27,2 Km. O motorista também percorre a volta da Rota 19(Tarde), onde
está esboçado em outro mapa.

A. Abóbora I
B. Abóbora II

Sítios/Paradas

Rota Completa



Parada

Parada

SÍTIO
BAIXA
VELHA

Parada

ParadaSÍTIO BEZERRO

SÍTIO CHAPADA

SÍTIO PAU
FERRADO

Parada

SÍTIO INVEJA

Parada

SÍTIO BEZERRO

INÍCIO
/ FINAL

Parada

Parada

±

0 1 20.5 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítios Bezerro, Inveja, Pau Ferrado, Baixa Velha13 43.6
A. Bezerro
B. Inveja
C. Pau Ferrado
D. Baixa Velha

Rota Completa

Sítio / Parada



Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO
BAIXA
VELHA

SÍTIO ANGICAL

Parada

Parada

INÍCIO/FIM

±

0 1 20.5 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã e Tarde

Observações:

Sítios Angical, Baixa Velha14 60
A. Angical
B. Baixa Velha

Rota Completa

Sítio / Parada



Parada

Parada

Parada

Parada

Escola São
Sebastião (Sítio
Mangueira)

Escola Nossa
Senhora do Socorro
(Sítio Saco Verde)

Parada

Parada

INÍCIO/FIM

±

0 1.6 3.20.8 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Trindade, Sítio Mangueira (Escola São Sebastião) e Sítio
Saco Verde (Escola Nossa senhora do Socorro)15 43,4

A. Trindade
B. Escola São Sebastião
C. Escola Nossa
Senhora do Socorro

Rota inicia em Trindade levando os alunos para as Escolas São Sebastião e Escola Nossa Senhora do
Socorro.

Rota Completa

Sítios/ Paradas



Parada

Parada

SÍTIO INVEJA

Parada

Parada
Parada

Parada

Parada
SÍTIO
GERGELIM

SÍTIO
QUEIMADA
REDONDA

Parada

Parada

ParadaEscola Nossa
Senhora do Socorro

(Sítio Saco Verde)

Parada

±

0 0.47 0.940.23 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Inveja, Queimada Redonda,
Gergelim16 30,2

Rota tem como destino final (ida) a Escola Nossa Senhora do Socorro localizada no Sítio Saco Verde. A
volta é o mesmo trajeto.

A. Inveja
B. Queimada Redonda
C. Gergelim

Rota Completa

Sítios/Paradas



SÍTIO
MANGUEIRA

SÍTIO BEZERRO

SÍTIO SACO
VERDE

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Sítio Lagoa do
Espírito Santo

SÃO GERALDOParada

Parada

Parada Parada

±

0 1.4 2.80.7 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Saco Verde, Mangueira, Lagoa do
Espírito Santo, São Geraldo.17 52,8

A. Saco Verde
B. Mangueira
C. Bezerro
D. Lagoa do Espírito
Santo
E. São Geraldo

Rota Completa

Sítios/Paradas



Parada

SÍTIO BURACÃO

SÍTIO MAMELUCO

Parada

SÍTIO SIPAUBA

Escola Nossa Senhora do Socorro (Sítio Saco Verde)

±

0 0.41 0.820.2 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Mameluco, Buracão,
Sipauba18 24,6

O destino final da rota (ida) é a Escola Nossa Senhora do Socorro no Sítio Saco Verde.

A. Mameluco
B. Buracão
C. Sipauba

Sítios/Paradas

Rota Completa



Escola São Sebastião (Sítio Mangueira)

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO SIPAUBA

SÍTIO BURACÃO

SÍTIO CROATÁ

SÍTIO MAMELUCO

±

0 1 20.5 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítios Sipauba, Mameluco,
Buracão, Croatá18 34

O destino final da rota (ida) é a Escola São Sebastião no Sítio Mangueira

A. Sipauba
B. Mameluco
C. Buracão
D. Croata

Rota Completa

Sítios/Paradas



Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada
Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO
ABÓBORA I

Parada

Parada

INÍCIO/FIM
SÍTIO

ABÓBORA II

±

0 0.58 1.170.29 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Abóbora II e Abóbora I19 38,8
A. Abóbora I
B. Abóbora II

Sítios/Paradas

Rota Completa



SÍTIO
ABÓBORA I

Parada

SÍTIO
ABÓBORA II

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

ParadaINÍCIO

FIM

±

0 0.62 1.240.31 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde (IDA)

Observações:

Sítios Abóbora II e Abóbora I19 13,6

Motorista responsável pela Rota 19 (manhã), realiza apenas a IDA da rota 19 tarde. A VOLTA é realizada
pelo motorista da Rota 12.

A. Abóbora I
B. Abóbora II

Sítios/Paradas

Rota Completa



SÍTIO
ABÓBORA I

Parada

SÍTIO
ABÓBORA II

Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

ParadaFIM

INÍCIO

±

0 0.62 1.240.31 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde (VOLTA)

Observações:

Sítios Abóbora II e Abóbora I19 13,6

Motorista responsável pela Rota 12 (noite), realiza apenas a VOLTA da rota 19 tarde. A IDA é realizada pelo
motorista da Rota 19 (manhã).

A. Abóbora I
B. Abóbora II

Sítios/Paradas

Rota Completa



SÍTIO
SERRA
PRETA

SÍTIO MALHADA
GRANDE

INÍCIO/FIM

Paradas

Paradas

Paradas

Paradas

Paradas

±

0 1.7 3.40.85 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Malhada Grande e Serra Preta20 37
A. Malhada
Grande
B. Serra Preta

Sítios/Paradas

Rota Completa



ÍNICIO/FIM

Parada

Parada

Parada

Parada
Parada

Parada

Parada

SÍTIO BEZERRO

Parada

SÍTIO
QUEIMADA
REDONDA

SÍTIO INVEJA

Parada

Parada

Parada

Parada

±

0 0.69 1.370.34 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Bezerro, Queimada Redonda e Inveja.21 36,6

Rota possui como destino final (ida) a Escola São Sebastião, localizada no sítio Mangueira.

A. Bezerro
B. Queimada
Redonda
C. Inveja

Sítios/Paradas

Rota Completa



INÍCIO/FIM

Parada

Parada

Parada

SÍTIO INVEJA

Parada

SÍTIO BEZERRO

Parada

Parada

Parada

Escola São
Sebastião (Sítio
Mangueira)

Parada

Parada

SÍTIO PAU
FERRADO

SÍTIO BURACÃO ±

0 0.92 1.840.46 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítios Buracão, Inveja, Pau Ferrado e Bezerro.22 31,8

Rota possui como destino final (ida) a Escola São Sebastião, localizada no sítio Mangueira.

A. Buracão
B. Inveja
C. Pau Ferrado
D. Bezerro

Sítios/Paradas

Rota Completa



SÍTIO RECANTO

SÍTIO
TANQUINHO

Parada

Parada

SÍTIO
PAPA MEL

Parada

Parada

Parada

ÍNICIO/FIM

Escola João Otávio
(Povoado Bonita)

SÍTIO CASA
DE PEDRA

±

0 0.3 0.610.15 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Recanto, Tanquinho, Casa de Pedra e Papa Mel.23 18,7

Rota possui como destino final (ida) a Escola João Otávio, localizada no Povoado Bonita.

A. Recanto
B. Tanquinho
C. Casa de
Pedra
D. Papa Mel

Sítio/Paradas

Rota Completa



SÍTIO RECANTO
ÍNICIO/FIM

Parada

SÍTIO
TANQUINHO

Parada

SÍTIOL
PAPA MEL

Parada

Parada
Parada

Parada

Parada

Parada

±

0 1.2 2.40.6 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítios Recanto, Tanquinho, e Papa Mel.23 29,8
A. Recanto
B. Tanquinho
C. Papa Mel

Sítios/Paradas

Rota Completa



Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO
PASSAGEM
MOLHADA

SÍTIO
SUSSUARANA

Parada

INÍCIO/FIM

Parada

Parada

Parada

Parada

±

0 0.75 1.50.38 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Sussuarana e Passagem Molhada24 28
A. Sussuarana
B. Passagem
Molhada

Sítios/Paradas

Rota Completa



Parada

Parada

Parada

SÍTIO
MILAGRES

SÍTIO
TANQUE
NOVO

Parada

INÍCIO/FIM

Parada

Parada

±

0 0.75 1.50.38 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Tanque Novo e Sítio Milagres25 40
A. Tanque Novo
B. Sítio Milagres

Sítios/Paradas

Rota Completa



Parada

Parada

Parada

Parada

Parada

SÍTIO BEZERRO

Parada

Parada

SÍTIO PAU
FERRADO

Parada

Parada

Parada

SÍTIO
BAIXA

VELHA

Parada

Parada

INÍCIO/FIM

Parada

Parada

±

0 0.92 1.830.46 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Manhã

Observações:

Sítios Baixa Velha, Pau Ferrado, Bezerro26 34,2
A. Baixa Velha
B. Pau Ferrado
C. Bezerro

Sítios/Paradas

Rota Completa



Parada

SÍTIO PAU
FERRADO

SÍTIO BEZERRO

Parada

Parada

SÍTIO
BAIXA
VELHA

Parada

SÍTIO
BAIXA
VELHA

Parada

Parada

Parada

INÍCIO/FIM

Parada

±

0 0.92 1.830.46 Km

MAPA GEORREFERENCIADO Município:

Rota: Extensão(Km): Turno: Localização:

Legenda: Percurso: Software: ArcGIS PRO
Escala Gráfica: Indicada
Levantamento: Prefeitura de Trindade
Referência Espacial: SIRGAS 2000 UTM Zone 24S
Período: Agosto 2021

Trindade - PE
Tarde

Observações:

Sítios Pau Ferrado, Bezerro e Baixa Velha26 27,2
A. Pau Ferrado
B. Bezerro
C. Baixa Velha

Sítios/Paradas

Rota Completa


