
 
 

 

   

TERMO DE REFERÊNCIA - Ônibus Escolar    

1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente termo contratar a locação de veículo tipo ônibus, com o respectivo condutor, 

para desempenho da função de ônibus escolar, a ser utilizado em benefício dos alunos da rede municipal 

de educação de Armação dos Búzios. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

A rede escolar buziana se divide em unidades de pequeno e médio porte, distribuídas ao longo do 

território, com níveis e modalidades, dissociadas de uma lógica espacial. Essa fragmentação condiciona 

matrículas muitas vezes longe da residência dos alunos, e, sobretudo, dificultadas pela malha viária em 

geral não atendida pelos modais de transporte público aqui presentes.  

Nesse cenário, a disponibilização de transporte escolar se faz necessária pela necessidade de se garantir a 

frequência escolar, prevenindo o absenteísmo e os níveis de abandono escolar, que, historicamente, têm 

sido bastante indesejáveis. 

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

I. DA TÉCNICA QUANTITATIVA 

A técnica quantitativa para definição do número de ônibus a serem requisitados em locação, considera a 

quantidade de escolas que demandam transporte escolar, que no caso são 5 (cinco), conforme tabela 

abaixo: 

UE ENDEREÇO TOTAL DE ALUNOS ALUNOS 

TRANSPORTADOS 

E.M Profª Eliete Mureb Est. de José Gonçalves nº 

85, José Gonçalves 
337 129 

E.M Profª Eulina de 

Assis 

Est. de Búzios, Km 19,  São 

José 
474 291 

E.M Profª Lydia 

Sherman 

Estrada da Rasa s/nº, Baía 

Formosa 
85 73 

E.M Profª Regina da 

Silveira 

Loteamento Águas Claras, 

s/n - São José 
475 345 

E.M João José de 

Carvalho 

Estrada da Rasa s/nº,  Rasa 749 428 

II. DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO 

O veículo padrão a ser cedido na posse locatícia terá a seguinte especificação e as seguintes quantidades: 

 

VEÍCULO ESPECIFICAÇÃO QUANT. MÍN. QUANT. MÁX. 

Ônibus urbano ônibus urbano de 2 a 3 eixos com 

capacidade de 44 lugares, motor a 

14 veículos 28 veículos 



 
 

 

diesel, com ano de fabricação igual 

ou posterior a 2012, em condições 

mecânicas regulares, bom aspecto 

geral e devidamente adesivados 

 

a) o veículo deverá estar em perfeitas condições de uso e manuseio, qualquer defeito que ocorra com o 

veículo, o mesmo deverá ser substituído imediatamente com o prazo de duas horas máximas, toda e 

qualquer manutenção do veículo será responsabilidade da empresa Contratada.  

 

b) os ônibus deverão ser adesivados conforme Lei Municipal Nº 427/2004,  

 

c) a Contratada deverá se responsabilizar pelo pagamento de multas, respeitar e exigir que o seu pessoal 

respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, devendo fornecer aos seus colaboradores 

os EPIs de segurança necessários ao desenvolvimento dos serviços. 

 

d) o veículo que ultrapassar a idade de fabricação de 10 (anos) deverá ser substituído, para corresponder 

às exigências deste TR, independente de seu estado geral. 

 

e) a quantidade elevada de ônibus, faz jus ao protocolo sanitário e o protocolo de distanciamento social 

da OMS. Assim atendendo e respeitando os protocolos de prevenção ao Covid-19 

 

f) O ônibus deverá ter ar-condicionado, sistema de acessibilidade, o veículo não poderá ter 

mais de 10 (dez) anos de fabricação, deverá apresentar faixa na lateral na cor amarela letra 

preta a palavra “ESCOLAR”,  cada veículo com um funcionário denominado “Monitor”, 

seguro veicular em dia, os motorista deverão ter a certificação da Resolução 168, Certificação 

de registro da empresa no departamento de Transportes Rodoviários (DETRO), sob o regime 

de fretamento contínuo, eventual e turístico.  
 

III- ANEXOS 

a) Anexo I: valor fixo da mão de obra, motorista; 

b) Anexo II: Cálculo do valor fixo- veículo, manutenção e gastos; 

c) Anexo III: memória de cálculo, ônibus; 

d) Anexo IV: Resumo dos custos com a contratação de monitora; 

e) Anexo V:  Horários, itinerários e quantidade de veículos; 

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO 

4.1 A locação se dará nas condições discriminadas abaixo: 

a) os veículos requisitados deverão ser cedidos à posse locatícia, com todas as condições necessárias ao 

correto funcionamento das atividades a que se destinam, incluindo todos os mecanismos originais do 

veículo, recursos de segurança típico do transporte de crianças, documentação regulamentada, 

combustíveis, lubrificantes, condutor profissional e monitor. 

b) a Contratada deverá garantir e zelar para que o condutor do veículo seja corretamente habilitado, em 

condições atualizadas de exercício da direção e capacitados à espécie das atividades profissionais a 

exercer; 



 
 

 

c) material de consumo, como combustíveis, deverão ser disponibilizados nas quantidades necessárias à 

plena execução dos trajetos, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o custeio desses itens, a 

serem faturados à Contratante; 

d) os horários e trajetos pré-programados em conjunto com o fiscal do contrato deverão ser seguidos 

estritamente pela Contratada, ficando facultado à Contratante aplicar as medidas sancionais, em caso de 

descumprimentos que obstem a boa fruição das atividades de transporte de alunos; 

e) caberá à Contratada arcar com todos a despesas inerentes aos itens de composição do custo contratual, 

seja com as despesas com o veículo tanto quanto com o condutor e monitor(salários, vantagens, patronais, 

tributos etc.) e os insumos de operação veicular; 

f) horários, itinerários e quantidade de veículos serão conforme consta no termo de referência . 

g) o início da prestação de serviço se dará em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo contratual. 

h) o veículo ficará no pátio disponibilizado pela contratada no momento em que não estiver na execução 

do serviço 

i) o veículo terá autorização para sair do município em caso de passeios escolares. 

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 Os objetos serão recebidos na forma abaixo discriminada, observado o disposto no art. 73, II da Lei 

8.666/93: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93; 

6. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO: 

6.1. O objeto fornecido será fiscalizado por servidores designados pela Secretaria Municipal de Educação, 

que registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

6.2 As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios em nada 

restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne à execução do 

objeto do contrato. 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O prazo de vigência do objeto será de 12 (doze) meses, com a possibilidade de prorrogação na forma da 

lei regente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES  

I – DA CONTRATADA 



 
 

 

a) executar a locação em estrita conformidade com as especificações do Termo de Referência e de sua 

proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

máximo de 24 horas, os veículos ou componentes em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

c) fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção individual e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

d) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação 

ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Município ou a terceiros; 

e) escalar condutores habilitados e com conhecimentos profissionais acerca dos serviços em que serão 

empregados os veículos locados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

f) apresentar à Contratante a relação nominal dos condutores e monitores, com seus breves currículos, os 

quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;  

g) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

h) instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

i) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

j) não permitir a utilização do trabalho do menor; 

k) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência ou na minuta de contrato; 

m) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

n) Permitir o acompanhamento da execução por parte dos agentes da administração. 

o) contratar seguro visando à cobertura dos risco incidentes sobre os indivíduos transportados 

II –  DA CONTRATANTE:  

a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com 

as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 



 
 

 

b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução, 

fixando prazo para a sua correção; 

e) pagar à Contratada o valor resultante da locação, na forma do contrato; 

f) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

g) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio de representante especialmente 

designado. 

9. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

10 – DA CONTRATAÇÃO 

10.1 A contratação do objeto do presente Termo de Referência será formalizada por intermédio de termo 

de contrato, contendo todas a cláusulas e condições necessárias e suficientes para disciplinar a relação 

contratual, à luz do disposto nos arts. 55 e 62, da Lei 8.666/93; 

10.2 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do 

art. 57, II da Lei 8.666/93 

10.3 O prazo para a (s) empresa (s) vencedora (s) assinar (em) o Termo de Contrato é de 5 (cinco) dias 

úteis, contado da convocação para a sua formalização; 

11. FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará à Secretaria gestora do contrato nota fiscal 

acompanhada pelas certidões de regularidade fiscal.  

11.2 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas para as devidas correções. Nesse 

caso, o prazo começará a ser contado a partir da data de reapresentação da nota fiscal. 

11.3 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no 

Banco correspondente. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as especificações do Termo; 

 



 
 

 

12.2. As despesas decorrentes da devolução/correção/substituição correrão por conta exclusiva do 

fornecedor, sem custos adicionais à CONTRATANTE; 

 

12.3. Qualquer erro de impressão em Nota Fiscal será de responsabilidade integral da Contratada, e a 

substituição deverá ocorrer sob pena de não ser validada nos termos da lei específica, e, 

consequentemente, não sendo pago a despesa, enquanto durar tal impedimento; 

 

12.4. Os casos omissos neste Termo de Referência de menor complexidade, serão dirimidos entre as partes 

através da Secretaria Municipal de Educação, desde que não resulte em prejuízos ao interesse público e à 

Administração; enquanto aos que resultarem de maior complexidade, serão conduzidos à apreciação com 

emissão de parecer da Procuradoria Geral do Município e decisão do Ordenador de Despesa ou por ele 

determinado. 

 

 

Armação dos Búzios, 30 de março de 2021. 

 

 

Responsável pela Formulação 

Winfried Juracy Siebiger Neto 

Portaria: 850 

 Ordenadora de Despesas 

Carla Natalia G. M. Trambaioli 

Portaria nº. 188, de 27 de janeiro de 2021 

 

 


