
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PROCESSO Nº 262/2016 

1. OBJETO:

1.1. Constitui  objeto  da presente  dispensa  de licitação  a  contratação  emergencial  de

serviços de transporte escolar  para alunos da rede municipal,  ano letivo de 2016,  na

modalidade Km rodado.

2. CONTRATADA:

2.1. TRANSPORTES SECRETTI LTDA - ME, CNPJ nº 17.793.174/0001-51, com sede à

Rua/Av. Av. Dom Érico Ferrari, nº 161, sala B, Bairro Centro, Município de Nova Palma

(RS), CEP 97.250-000.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O valor a ser pago será correspondente ao total de quilômetros percorridos durante o

mês, de acordo com os valores unitários por KM rodado por trajeto, conforme ANEXO I

deste contrato, e deverá ocorrer até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da

prestação dos serviços.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As  despesas  decorrentes  deste  processo  serão  por  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

12.361.0007.2.033.000 - Transporte Escolar 

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros - PJ

Recursos Financeiros: Recurso 20 – MDE; Recurso 1002 – Salário Educação; Recurso 31

– FUNDEB.

5. JUSTIFICATIVA:

5.1. A presente Dispensa de Licitação justifica-se pelo fato da Secretaria de Educação ter

previsto o uso de apenas um veículo de propriedade do município para o transporte dos

alunos de creche e pré-escola no perímetro urbano, ocorre que a procura superou as

expectativas, o que tornou necessário a criação de outro trajeto no perímetro urbano. O
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serviço  somente  será  realizado  em  caráter  emergencial  enquanto  é  realizado  novo

processo licitatório.

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. Preços  de  acordo  com  a  extensão  dos  trajetos  a  serem  percorridos  e  em

conformidade com os preços praticados pelas demais empresas executoras desse ramo

de atividades.

7. FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL: Art.  24,  incisos IV da Lei  Federal  nº 8.666/93 e suas

posteriores alterações.

Restinga Sêca, 23 de fevereiro de 2015.

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a

presente DISPENSA DE LICITAÇÃO.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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ANEXO I
1.1. Serviços de transporte escolar, conforme especificações dos trajetos para o ano letivo de 2016 a seguir, com valores estimados em R$:

TRAJETO DESCRIÇÃO ESCOLAS KM/DIA R$KM TOTAL/ANO R$

5

Saída de lomba alta próximo ao Sr. Edilio Pacheco, seguindo em
direção ao Rincão dos Martimianos, pela manhã, segue por 4,2 km,
saindo na RS 149 indo em direção a São Miguel, entra à direita na
Estrada da Varginha, retorna, segue, entra à esquerda no corredor
antes da EMEF Manuel Albino, segue, dobra à direita passando na
Estrada do Cerrito onde entra 500 m à esquerda, retorna, entra 900
m à esquerda (esta somente no trajeto da tarde), retorna, segue
pela estrada em direção à propriedade de Tadeu Possebon, saindo
novamente  na  RS 149,  segue  até  a  propriedade  dos  Diemmer,
retorna até a EMEF Manuel Albino Carvalho. Retorna ao meio-dia
para desembarque dos alunos do turno da manhã e embarque dos
alunos do turno da tarde,  sendo que ao retornar do Rincão dos
Martimianos sai na RS 149 na curva próxima à piscina, seguindo
até a referida Escola. Retorna no final da tarde até a Capela no
Rincão dos Martimianos/Turno manhã e tarde.

MANOEL 
ALBINO

Ônibus 
capacidade 
mínima 44 
lugares 

58,7 7,00 82.180,00

Dispensa de Licitação 002/2016 3/3


	CATEGORIA INSTITUCIONAL

