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ENCARTE  A 

 

Disposições sobre a Execução do Contrato - DEC 

Serviços de Transporte Escolar 

 

1 - Apresentação: 

Este acordo estabelece as bases para a monitoração e o controle da 
qualidade dos serviços de Transporte Escolar, indicando as principais 
irregularidades/impropriedades pertinentes ao serviço, não exaurindo as 
possibilidades de serem aplicadas ao contratado as penalidades ora previstas 
ou outras que assim decidir a Administração, com base na lei e no edital do 
certame, pela inobservância de aspectos não especificados no presente.   

2 - Das partes envolvidas: 

Contratante: é a Secretaria de Estado de Educação, contratante dos serviços 
de transporte aos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Cabe 
à Contratante especificar os requisitos dos serviços (demandas de inclusão, 
alteração, exclusão, modificação), mediante Ordem de Serviço, definir as 
condições de atendimento e realização do serviço, monitorar a produtividade, a 
qualidade e a adequabilidade do atendimento e dos serviços a ser fornecido, 
fazer o ateste dos percursos praticados e dos serviços realizados e remunerar 
a Contratada pelos serviços prestados.  

Contratada: é a empresa contratada para executar os serviços de transporte 
aos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Cabe à Contratada 
compreender os requisitos especificados, planejar o fornecimento, executar os 
serviços a contento, atender aos discentes com qualidade e presteza, garantir 
a qualidade dos serviços, manterem os horários de embarque/desembarque, 
de acordo com os horários estabelecidos pelas instituições educacionais, de 
forma que não haja prejuízo de entrada/saída dos discentes, comunicar 
qualquer eventualidade, fazer a substituição de ônibus, motoristas e monitores, 
manter pessoal qualificado e treinado, responsabilizar-se pelas despesas e 
manutenções pertinentes ao serviço, executar os serviços com total 
observância às normas vigentes e em conformidade com a legislação 
específica ao serviço, atender ao disposto no Termo de Referência e no edital 
de licitação. 

Representantes da Administração: representam a Administração Pública 
no acompanhamento e execução dos serviços de transporte de alunos, 
no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. Demanda a inclusão, 
alteração, exclusão, modificação dos serviços, mediante Ordem de Serviço 
junto à contratada.  Cabe aos representantes prover as informações relativas 
aos requisitos das demandas de serviço de transporte escolar, acompanhar a 
execução dos serviços em cada região específica, participar de avaliações 
periódicas de qualidade e validar serviços realizados pela Contratada. 
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3 - Do objetivo:  

      3.1.   Estabelecer os níveis de serviço aplicáveis aos serviços de transporte 
aos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 
associados ao objeto do ajuste. O estabelecimento destes níveis de 
serviço visa garantir a satisfação dos beneficiários com o serviço 
prestado, atendendo às aspirações da Comunidade do Distrito 
Federal, com acompanhamento periódico dos serviços e dos 
atendimentos diários, avaliando a eficiência, eficácia, economicidade 
e adequabilidade dos serviços; 

3.2.  Estabelecer os prazos e qualidade dos serviços e manter seus 
aspectos continuamente monitorados, podendo haver alteração nos 
níveis inicialmente estipulados, verificada a necessidade de sua 
adequação. No caso dos níveis de referência não estarem sendo 
atingidos, a ações corretivas devem ser tomadas, penalidades são 
aplicadas e níveis superiores na organização da Contratada serão 
acionados, para a adoção das medidas visando proteger o interesse 
público. 

4 - Da vigência: este DEC é aplicável durante todo o período de vigência do 
contrato. 

 

5 - Documentos relacionados: 

5.1. O DEC é um dos documentos relacionados ao fornecimento dos 
serviços de transporte aos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal. Vários outros documentos estão relacionados ao serviço; 

5.2. Ordem de Serviço - Documento legal, que autoriza a execução dos 
serviços objeto da contratação. Trata de todas as questões de inclusão, 
alteração, exclusão, modificação dos serviços, condições de atendimento, 
cronogramas de atendimento, etc. 

5.3. Termo de Referência e Edital de Licitação – Documentos legais que 
tratam dos parâmetros e requisitos ao serviço, devendo ser atendidas as 
suas disposições, sem prejuízo de disposições legais, contratuais e às do 
DEC. 

5.4. Outros Documentos Administrativos - Como Ofícios e Notificações, os 
quais podem inserir em seu teor solicitações, recomendações, notificações, 
dentre outras disposições. 

5.5. A OS autoriza os serviços e dá as diretrizes de execução;  

5.6. Os Ofícios tratam de assuntos não conduzidos através de OS;  

5.7. As especificações e requisitos básicos dos serviços de transporte, a 
definição de tarefas e pressupostos dos serviços é definida no Termo de 
Referência, no Edital de licitação, no Contrato e em normas correlatas ao 
assunto. 
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6 - Principais responsabilidades da Contratada: 

6.1. Seguir as normas pertinentes ao serviço, vigentes na legislação 
brasileira e executar todas as atividades pertinentes ao serviço de 
transporte de alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

6.2. Manter disponíveis para a contratante todos os documentos 
relacionados aos serviços de transporte de alunos da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal, em qualquer momento; 

6.3. Executar as atividades técnicas de manutenção nos veículos, de 
forma a mantê-los em bom estado de conservação e limpeza, adequado 
ao transporte e suprir com os insumos necessários ao seu 
funcionamento, tais como combustíveis e lubrificantes, dentre outros; 

6.4. Gerenciar e manter perfis dos profissionais adequados aos serviços e 
ao contrato; 

6.5. Executar os serviços com qualidade e segurança, mantendo os 
registros das ocorrências e das freqüências diárias; 

6.6. Treinar motoristas e monitores para o trato com crianças e 
adolescentes, acompanhando sua atuação diária, que deve se pautar 
pelos requisitos estabelecidos no Termo de Referência sem prejuízo das 
normas correlatas à matéria; 

6.7. Zelar pela pontualidade e assiduidade do serviço, garantindo os 
meios para que os alunos beneficiários sejam devidamente atendidos em 
suas necessidades; 

6.8. Providenciar os documentos necessários à execução dos serviços, 
bem assim o atendimento aos discentes em caso de acidentes; 

6.9. Manter a disposição, a qualquer tempo e encaminhar à Contratada 
relações contendo a identificação do veículo escolar; relação contendo os 
veículos para vistoria; certificado de propriedade ou contrato de locação 
dos veículos se for o caso; pagamento de Impostos e tributos pertinentes 
aos veículos e ao serviço; apresentar pagamento de seguro obrigatório; 
multas e outros tributos correlatos; apresentar identificação dos 
motoristas com a respectiva habilitação e relação de monitores; 
apresentar outros documentos a serem requeridos pela Secretaria de 
Educação, no prazo estipulado; 

6.10. Atender às solicitações dos representantes da Administração no 
prazo estabelecido; 

6.11. Garantir a substituição imediata de motoristas, monitores e veículos, 
sem interrupção do serviço; 

6.12.  Prestar os serviços com eficiência, eficácia, economicidade e 
adequabilidade. 
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7- Definição dos serviços e níveis do serviço: 

Os serviços a serem executados pela contratada estão nos 
seguintes processos abaixo descritos: 

         a) Processo de fornecimento de serviços de transporte (atividades 
relativas à gestão da Ordem de Serviço); 

b) Processo de garantia da qualidade; 

c) Processo de gerência de pessoal; 

 As penalidades indicadas nos níveis de serviço podem ser cumuladas 
e/ou aplicadas individualmente, a critério da Administração, sendo indicadas e 
comunicadas à Contratada pelos seus representantes. Após o prazo de defesa 
prévia, de 05 (cinco) dias úteis, a aplicação das penalidades será submetida à 
autoridade competente, e registrada para desconto na fatura correspondente. 

1.1. Processo de fornecimento de serviços de transporte: 

 

Serviço Nível Esperado Não atendimento Penalidade 

- Início dos serviços 
autorizados pela Ordem 
de Serviço. 

- Atendimento na data 
estabelecida na Ordem de 
Serviço. 

- Atender fora do prazo 
estabelecido na Ordem de 
Serviço. 

 - Advertência;  

 -Multa de 10% 
(dez por cento) ao dia 
sobre o valor do 
trajeto/dia constante da 
Ordem de Serviço não 
atendida, até o 10º 
(décimo) dia de atraso; 

   

- Disponibilização de 
ônibus no quantitativo 
solicitado na Ordem de 
Serviço. 

- Atender com o quantitativo 
de ônibus solicitado na 
Ordem de Serviço. 

- Não atender com o 
quantitativo de ônibus 
solicitado ao serviço. 

 - Advertência; 

- Multa de 20 % 
(vinte por cento) ao dia 
sobre o valor do 
trajeto/dia constante da 
Ordem de Serviço, 
multiplicado pelo 
quantitativo de ônibus em 
desacordo com o 
solicitado, até o 10º 
(décimo) dia após a 
solicitação; 

 

 - Atender ao que se 
solicita na Ordem de 
Serviço.  

- Atender aos termos da 
Ordem de Serviço.  

- Não atender aos termos 
da Ordem de Serviço. 

- Notificação; 

- Advertência. 

- multa de 10%(vinte por 
cento) sobre o valor total 
do serviço no mês, na 
região do percurso; 

 

- Atender à notificação, 
suprindo a 
desconformidade no 
atendimento da Ordem de 

- Atender aos termos da 
notificação, inclusive quanto 
aos prazos, horários e 
condições estabelecidas.   

- Não atender quanto aos 
termos da notificação, 
inclusive quanto aos 
prazos, horários e 

- Multa de 10 % (trinta por 
cento) sobre o valor total 
do serviço apurado no 
mês anterior; 
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Serviço. condições estabelecidas.   
- Rescisão contratual; 

- Suspensão temporária 
de contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos.    

- Observância aos 
documentos relacionados 
ao transporte escolar 

 

- Atender aos termos dos 
documentos relacionados 
ao transporte escolar 
emitidos/encaminhados 
pela contratante, adotando 
as providências/medidas, 
de acordo com o esperado. 

 

 

- Não atender aos termos 
dos documentos 
relacionados ao transporte 
escolar 
emitidos/encaminhados 
pela contratante, não 
adotando as providências 
/medidas, de acordo com o 
esperado. 

 

- Notificação; 

- Advertência; 

- Rescisão contratual; 

- Multa de 30 % (trinta por 
cento) sobre o valor total 
do serviço apurado no 
mês anterior; 

 

 

- Suspensão temporária 
de contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos.    

 

7.1. Processo de garantia da qualidade: 

Serviço Nível Esperado Não atendimento Penalidade 

- Manutenção dos ônibus - Manter os ônibus em bom 
estado de conservação, 
limpos, perfeitos para o 
trânsito e com 
equipamentos de 
segurança adequados e 
necessários ao serviço. 

- Veículo em estado de 
conservação precário 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Veículo sem cinto de 
segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

-Veículo sem 
equipamentos de 
segurança exigidos na 
legislação vigente, como 
tacógrafo, comunicação 

- Notificação para 
providências imediatas; 

- Advertência; 

- Multa de 10 % (dez por 
cento) do valor do contrato 
e proporcional ao número 
de veículos em desacordo 
com as exigências 
solicitadas.  

 

 

- Notificação para 
providências imediatas; 

 

- Advertência; 

- Multa de 10 % (dez por 
cento) do valor do contrato 
e proporcional ao número 
de veículos em desacordo 
com as exigências 
solicitadas.  

 

 

- Notificação para 
providências imediatas; 

 

- Advertência; 
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visual indicando o 
transporte escolar, etc: 

 

 

 

 

 

- Veículo sem condições 
de higiene. 

- Multa de 10 % (dez por 
cento) do valor do contrato 
e proporcional ao número 
de veículos em desacordo 
com as exigências 
solicitadas.  

- Notificação para 
providências imediatas 

- Advertência; 

- Multa de 10 % (dez por 
cento) do valor do contrato 
e proporcional ao número 
de veículos em desacordo 
com as exigências 
solicitadas.  

 

- Suprir a desconformidade 
no que se refere à 
manutenção do veículo. 

- Atender à notificação 
inclusive quanto aos prazos 
estabelecidos.   

- Não atender os termos 
da notificação, inclusive 
quanto aos prazos 
estabelecidos.   

- Multa de 30 % (trinta por 
cento) sobre o valor total 
do serviço apurado no mês 
anterior; 

- Rescisão contratual; 

- Suspensão temporária de 
contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos.    

- Indicadores de atrasos na 
prestação dos serviços.   

- Não atender aos 
requisitos pontualidade e 
assiduidade necessária ao 
serviço.   

- Atrasos na chegada 
para embarque dos 
alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

- Não atendimento com o 
transporte no dia/hora 
especificados. 

- Notificação; 

- Advertência; 

- Multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do 
trajeto/dia em que houve o 
registro do atraso, até as 
primeiras 03 (três) 
ocorrências por ano; 

- Multa de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor do 
trajeto/dia em que houve o 
registro do atraso, da 4ª 
ocorrência até a 6ª 
ocorrência/ano; 

- Multa de 30 % (trinta por 
cento) sobre o valor total 
do serviço no mês, após a 
6ª ocorrência/ano; 

- Rescisão contratual. 

  

- Documentação legal ao 
serviço e requisitos 
estabelecidos no Termo de 
Referência/edital/contrato e 
legislação sobre a matéria.  

- Manter a documentação 
legal ao serviço em dia e 
em conformidade com a 
legislação vigente, bem 
como atender aos e 
requisitos estabelecidos no 
Termo de 
Referência/edital/contrato e 
na legislação sobre a 

- Não estar com a 
documentação legal ao 
serviço em dia e/ou estar 
em desconformidade com 
a legislação vigente, bem 
como não atender aos 
requisitos estabelecidos 
no Termo de 
Referência/Edital/contrato 

- Notificação; 

- Advertência; 

- Multa de 20 % (vinte por 
cento) sobre o valor total 
do serviço apurado no mês 
anterior; 

- Rescisão contratual; 
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matéria. e na legislação sobre a 
matéria. 

- Suspensão temporária de 
contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos. 

 

7.3. Processo de gerência de pessoal: 

Serviço Nível Esperado Não atendimento Penalidade 

- Documentos legais 
referentes aos Motoristas 

 

- Manter os documentos 
exigíveis pela legislação em 
dia e aptos ao transporte de 
alunos. 

  

- Motorista sem a 
documentação 
pertinente.  

- Notificação; 

- Advertência; 

- Multa de 20 % (vinte por 
cento) sobre o valor total do 
serviço apurado no mês 
anterior; 

- Rescisão contratual; 

- Suspensão temporária de 
contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos. 

   

- Documentos legais 
referentes aos Monitores 

 

- Manter os documentos 
exigíveis pela legislação em 
dia e aptos ao 
acompanhamento de 
alunos. 

. 

- Monitor sem a 
documentação 
pertinente.  

- Notificação; 

- Advertência; 

- Multa de 20 % (vinte por 
cento) sobre o valor total do 
serviço apurado no mês 
anterior; 

- Rescisão contratual; 

- Suspensão temporária de 
contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos. 

   

- Pessoal disponível e 
adequado ao serviço 

 

 

 

- Manter pessoal disponível 
ao serviço, sem interrupção. 

- Não manter pessoal 
disponível ao serviço, 
interrompendo a sua 
prestação.  

a) Até 03 (três) 
ocorrências/ano: notificação  

b) Acima de 03 (três) 
ocorrências/ano: 

- Advertência; 

- Multa de 30 % (trinta por 
cento) sobre o valor total do 
serviço apurado no mês 
anterior; 

- Rescisão contratual; 

- Suspensão temporária de 
contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos; 

- Declaração de 
inidoneidade para licitar ou 
contratar com a 
Administração Pública, 
enquanto perdurarem os 
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motivos determinantes da 
punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação 
perante a própria 
autoridade que aplicou a 
penalidade. 

- Pessoal atendendo aos 
requisitos previstos na 
legislação, Termo de 
Referência, como 
pontualidade, urbanidade, 
cordialidade, etc. 

 

 

- Manter pessoal treinado 
para trato com alunos.  

- Pessoal 
(monitor/motorista) 
inadequado ao trato 
com alunos, não 
atendendo aos 
requisitos especificados. 

a) Até 03 (três) 
ocorrências/ano: - 
notificação; 

b) acima de 03 (três) 
ocorrências/ano: 

- advertência; 

- Multa de 30 % (trinta por 
cento) sobre o valor total do 
serviço apurado no mês 
anterior; 

- Rescisão contratual; 

- Suspensão temporária de 
contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos; - 
declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da 
punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação 
perante a própria 
autoridade que aplicou a 
penalidade. 

- Requisitos diários de 
acompanhamento do 
serviço. 

 

 

 

- Controlar freqüência diária 
dos alunos, registrando e o 
registro de ocorrências. 

- Utilizar uniforme adequado 
ao serviço 

- Zelar pela segurança dos 
alunos durante o transporte, 
bem como no embarque e 
desembarque dos 
discentes; 

- Controlar a utilização de 
uniformes por parte dos 
alunos; 

- Zelar pela observância 
das normas relativas à 
proibição do uso e 
comercialização de 
qualquer tipo de bebidas 
alcoólicas e cigarros, 
charutos e similares durante 
o transporte. 

- Zelar pela identificação 
dos alunos cadastrados a 
utilizar o transporte escolar. 

- Zelar pela higiene do 

- Inobservância dos 
aspectos de 
acompanhamento 
elencados no nível 
esperado e/ou nas 
normas preconizadas no 
Edital e no contrato 
celebrado. 

 

b) Acima de 03 (três) 
ocorrências/ano: 

- Notificação; 

- Multa de 30 % (trinta por 
cento) sobre o valor total do 
serviço apurado no mês 
anterior; 

- Rescisão contratual; 

- Suspensão temporária de 
contratar com a 
Administração Pública por 
até 02 (dois) anos; 

- Declaração de 
inidoneidade para licitar ou 
contratar com a 
Administração Pública, 
enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da 
punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação 
perante a própria 
autoridade que aplicou a 
penalidade. 
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veículo durante o período 
de transporte dos alunos. 

- Verificar a utilização de cintos 
por parte dos passageiros, não 
permitindo a permanência de 
alunos em pé; 

 

8) Das alterações:  

 

A Administração poderá alterar as presentes disposições quando 
houver a necessidade de incluir/modificar os níveis de serviço ora 
estabelecidos, para melhor atendimento às suas finalidades, objetivando o 
atendimento ao interesse público, devendo a Contratada ser comunicada 
quanto às modificações a serem efetuadas e chamada à assinatura para 
formalização das alterações propostas. 
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Prefácio 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, 
cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização 
Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de 
Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores 
e neutros (universidades, laboratórios e outros). 

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras das Diretivas ABNT, Parte 2.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos 
elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser considerada 
responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes. 

A ABNT NBR 14022 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB-40), pela Comissão de 
Estudo de Transporte com acessibilidade (CE-40:000.02). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme 
Edital nº 11:2005, de 30.11.2005, com o número de Projeto ABNT NBR 14022. Seu 1º Projeto de Emenda 1 
circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 09:2008, de 12.09.2008 a 10.11.2008, com o número de Projeto 
de Emenda ABNT NBR 14022. Seu 2º Projeto de Emenda 1 circulou em Consulta Nacional conforme  
Edital nº 12:2008, de 19.12.2008 a 19.01.2008, com o número de 2º Projeto de Emenda ABNT NBR 14022.  
O seu Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 09, de 26.08.2010 a 25.10.2010, com o número 
de Projeto de Emenda ABNT NBR 14022. 

A ABNT NBR 14022:2011 tem por objetivo atender ao disposto no Decreto nº 5.296/2004, que regulamentou  
as Leis Federais nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, de acordo com as seguintes orientações: 

 experiências positivas nos segmentos de transporte coletivo urbano de passageiros; 

 dificuldade técnica e/ou operacional para atendimento, além da subjetividade de algumas definições; 

 inovações tecnológicas a serem implementadas ou disponíveis no segmento; 

Esta quarta edição incorpora a Emenda 1, de 06.01.2011, e cancela e substitui a edição anterior  
(ABNT NBR 14022:2009). 

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte. 

Scope 

This Standard establishes the technical accessibility parameters and rules to be observed in all elements of the 
public transport of passengers with urban characteristics, according with the principles of the Design Universal. 
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Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte 
coletivo de passageiros 

 

1 Escopo 

1.1 Esta Norma estabelece os parâmetros e critérios técnicos de acessibilidade a serem observados em todos 
os elementos do sistema de transporte coletivo de passageiros de características urbanas, de acordo com os 
preceitos do Desenho Universal. 

1.2 Esta Norma visa proporcionar acessibilidade com segurança à maior quantidade possível de pessoas, 
independentemente da idade, estatura e condição física ou sensorial, aos equipamentos e elementos que 
compõem o sistema de transporte coletivo de passageiros.  

1.3 A segurança do usuário deve prevalecer sobre sua autonomia nas situações de anormalidade no sistema de 
transporte. 

1.4 Esta Norma se aplica a todos os veículos utilizados no sistema de transporte coletivo de passageiros, 
exceto aos veículos abrangidos pela ABNT NBR 15320. 

NOTA  No estabelecimento dos padrões e critérios de acessibilidade, foram consideradas as diversas condições de 
mobilidade e de percepção da infra-estrutura e do ambiente pela população, incluindo crianças, adultos, idosos e pessoas com 
deficiência, com ou sem dispositivos para transposição de fronteira.  

2 Referências normativas 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, 
aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do 
referido documento (incluindo emendas). 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, instituído pela Lei Federal no 9503 de 23 de setembro de 1997 

ABNT NBR 9050,  Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

ABNT NBR 9077, Saídas de emergência em edifícios 

3 Termos e definições 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições. 

3.1 
acessibilidade 
condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos serviços de transporte coletivo de 
passageiros, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 

3.2 
acessibilidade assistida 
condição para utilização, com segurança, do sistema de transporte coletivo de passageiros, mediante assistência 
de profissional capacitado para atender às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
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3.3  
acesso em nível 
condição que permite a transposição da fronteira, estando o piso interno do veículo e a área de 
embarque/desembarque em nível, observadas as condições de 5.1 

3.4  
condições operacionais  
características construtivas e dimensionais do veículo, capacidade de transporte e demanda  

3.5 
desnível 
qualquer diferença de altura entre dois planos 

3.6  
dispositivos de sinalização e comunicação 

tecnologias ou equipamentos projetados para permitir a transmissão de informações aos usuários do sistema de 
transporte 

3.7 
dispositivos para transposição de fronteira 
tecnologias ou equipamentos projetados para possibilitar a transposição da fronteira 

3.8  
elementos do sistema de transporte coletivo  
compostos por veículo, terminal, ponto de parada, mobiliário e equipamentos urbanos, dispositivos para 
transposição de fronteira e dispositivos de comunicação e sinalização 

3.9  
fronteira 
local de transição entre as áreas de embarque/desembarque e o veículo 

3.10  
pessoa com deficiência 
aquela que apresenta perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, 
que gere limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade. As deficiências podem ser física, auditiva, 
visual, mental ou múltipla 

3.11  
pessoa com mobilidade reduzida 
aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade 
de movimentar-se  permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, 
coordenação motora e percepção. Aplica-se ainda a idosos, gestantes, obesos e pessoas com criança de colo 

3.12  
plataforma de embarque e desembarque 
área elevada em relação ao solo para reduzir ou eliminar o desnível no embarque ou desembarque de 
passageiros, observadas as condições de 5.1 

3.13 
plataforma elevatória estacionária 
dispositivo que permite a elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas  
ou em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque/desembarque ou ao veículo 

3.14  
plataforma elevatória veicular 
dispositivo instalado no veículo para transposição de fronteira, que permite a elevação de pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou em pé, para acesso em nível ao interior do veículo 
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3.15  
poder concedente de transporte 
órgão público investido de autoridade para definir e implementar a gestão do transporte de passageiros 

3.16  
ponto de parada 
área localizada, ao longo do trajeto do veículo, que permite o embarque e desembarque 

3.17 
 terminal 
área, edificada ou não, destinada ao embarque e desembarque de passageiros 

3.18 
vão 
distância horizontal resultante da descontinuidade entre dois planos 

3.19  
veículo de piso alto 
aquele que possui como característica construtiva todo o piso do compartimento interno acima do plano formado 
entre as linhas do centro das rodas 

3.20  
veículo de piso baixo 
aquele que possui como característica construtiva o piso do compartimento interno rebaixado em qualquer uma de 
suas seções (dianteira, central, traseira ou total) em relação ao plano formado entre as linhas do centro das rodas 
(ver Figura 1) 

           
 a) piso baixo dianteiro b) piso baixo central 

             

 c) piso baixo traseiro d) piso baixo total 

Figura 1 — Exemplos de veículo de piso baixo 

4 Local de embarque e desembarque 

4.1 Ponto de parada 

4.1.1 O ponto de parada deve estar em conformidade com os padrões e critérios de acessibilidade previstos na  
ABNT NBR 9050 e suas características construtivas devem ser compatíveis com a tecnologia veicular adotada.  

4.1.2 O ponto de parada no passeio público deve estar integrado com o entorno, respeitando uma faixa livre 
mínima de 1 200 mm em condições de segurança e conforto para circulação de pedestres e pessoas com 
deficiência em cadeira de rodas. Na falta de espaço suficiente, admite-se uma faixa livre de 900 mm. 
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4.1.3 Os pontos de parada devem ser providos de assento e espaço para cadeira de rodas de acordo com a 
ABNT NBR 9050. Recomenda-se a adoção de cobertura. 

4.1.4 Para garantir a manobra da cadeira de rodas, devem ser eliminadas interferências físicas no ponto de 
parada.  

4.2 Terminal 

4.2.1 Todo terminal deve atender aos padrões e critérios de acessibilidade referentes à comunicação  
e sinalização, acessos e circulação, sanitários e vestiários, equipamentos urbanos e mobiliário conforme  
ABNT NBR 9050.. 

4.2.2 Os terminais multimodais devem possibilitar a integração com acessibilidade a outros meios de transporte. 

4.2.3 A circulação interna no terminal deve ser projetada de forma a organizar os fluxos de usuários,  
prevendo-se áreas de refúgio e evacuação em casos de emergência, conforme a ABNT NBR 9077. 

4.2.4 O terminal deve ter no mínimo 20% dos assentos disponíveis para uso das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, localizados próximos aos locais de embarque, identificados e sinalizados conforme 7.3.2. 

5 Fronteira  

5.1 Para a transposição da fronteira, admite-se um vão máximo de 30 mm e uma diferença de altura de no 
máximo 20 mm entre o ponto de parada e o dispositivo para transposição de fronteira, se existir, e entre o 
dispositivo para transposição de fronteira e o piso do veículo. 

Para que o acesso seja viável, deve-se adequar o local de embarque/desembarque, o veículo ou ambos por meio 
de dispositivo para transposição de fronteira, por exemplo: 

a) rampa de acionamento motorizado ou manual; 

b) plataforma elevatória veicular;  

c) sistema de movimentação vertical da suspensão do veículo; 

d) plataforma de embarque e desembarque; 

e) combinação de um ou mais dispositivos. 

5.2 Para oferecer condições de segurança, as adequações referidas em 5.1 devem possuir as seguintes 
características: 

a) suportar, além do peso próprio, uma carga de operação de 250 kgf; 

b) piso com característica antiderrapante; 

c) não apresentar cantos vivos que possam oferecer risco aos usuários. 

5.3 Durante a transposição da fronteira o veículo não pode se movimentar. 

6 Veículo 

Não pode existir nenhum obstáculo/impedimento técnico na entrada e na saída do veículo que se constitua em 
barreira física para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  
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Para ser considerado acessível, o veículo deve possuir uma das características a seguir: 

a) piso baixo; 

b) piso alto com acesso realizado por plataforma de embarque/desembarque; 

c) piso alto equipado com plataforma elevatória veicular.  

A utilização de veículo de piso alto equipado com plataforma elevatória veicular pode ser considerada nos casos 
em que as alternativas 6-a) e 6-b) não possam ser utilizadas. 

A decisão quanto à escolha das características do veículo acessível é prerrogativa do Poder Concedente de 
Transporte. Recomenda-se que esta decisão leve em consideração a infra-estrutura do sistema de transporte 
disponível, as condições de operação e as características físicas das vias que possam dificultar ou impedir a plena 
circulação dos veículos, como, por exemplo, concordância entre vias, valetas, lombadas e raios de curvatura. 

Outras alternativas de veículos e/ou a associação com novas opções de dispositivos para transposição de 
fronteira podem ser consideradas, desde que atendam aos requisitos desta Norma. 

6.1 Porta 

No veículo deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível para o embarque e o desembarque, com 
ou sem auxílio de dispositivo para transposição de fronteira, de acordo com a seção 5 e sinalizada conforme 
descrito em 7.2.1.1. 

6.2 Assento preferencial 

O veículo deve ter no mínimo 10 % dos assentos disponíveis para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, preferencialmente localizados próximos à porta de acesso, identificados e sinalizados conforme descrito 
em 7.3.2. Deve ser sempre garantido no mínimo dois assentos configurados como banco duplo.  

Quando o resultado do cálculo referente aos 10 % do total de assentos for fracionado, deve-se adotar o número 
inteiro superior como quantidade mínima de assentos preferenciais. 

Os bancos devem ter características construtivas que maximizem o conforto e a segurança, tais como: 

a)  posicionamento de forma a não causar dificuldade de acesso; 

b)  apoio lateral (lado do corredor de circulação) do tipo basculante para o braço. Quando este requisito não puder    
ser atendido, deve ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica; 

c)  plataforma para acomodação dos pés, no caso de bancos posicionados sobre ou junto às caixas de rodas; 

d) protetor de cabeça no banco de encosto baixo e no banco de encosto alto (preferencialmente incorporado),      
devendo ter no mínimo revestimento na parte anterior e posterior; 

e)  balaústre com dispositivo tátil aplicado ao encosto de cada banco (individual ou duplo). Quando este requisito 
não puder ser atendido, deve ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica; 

f)  identificação visual na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), aplicada no mínimo à parte frontal do 
encosto do banco, ao protetor de cabeça e ao pega-mão, contrastando com os demais bancos, de forma a ser 
facilmente percebida. 

6.3 Área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia  

6.3.1 No salão de passageiros deve haver uma área reservada para a acomodação de forma segura de pelo 
menos uma cadeira de rodas.  
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6.3.2 A área reservada para cadeira de rodas deve estar localizada próxima e preferencialmente defronte  
à porta de embarque/desembarque em nível. 

6.3.3 A cadeira de rodas deve estar disposta em um dos sentidos abaixo e conforme as soluções técnicas 
descritas em 6.4: 

a) no sentido longitudinal e em direção à marcha do veículo; 

b) no sentido longitudinal e em direção contrária à marcha do veículo. 

6.3.4 A área reservada para cada cadeira de rodas deve ser de no mínimo 1 300 mm de comprimento  
por 800 mm de largura, sendo no mínimo 1 200 mm para manobra e acomodação da cadeira e 100 mm 
decorrente do avanço das rodas em relação ao alinhamento vertical do guarda-corpo (ver Figura 2).  

NOTA As dimensões da cadeira de rodas utilizadas como referência para determinar a área reservada são 1 000 mm de 
comprimento por 600 mm de largura. 

 Dimensões em milímetros 

  

 a) Vista lateral b) Vista superior 

Figura 2 — Referências dimensionais da área reservada 

6.3.5 Para efeito de manobras da cadeira de rodas no interior do veículo, deve ser prevista uma área livre de  
1 200 mm por 1 200 mm (ver Figura 3) para permitir o giro, deslocamento e acomodação da cadeira na área 
reservada (ver Figuras 4 e 5). 
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Dimensões em milímetros 

 

Figura 3 — Área de giro 

 

Figura 4 — Exemplo de área de manobra quando a área reservada localiza-se em frente  
à porta de embarque 
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Figura 5 — Exemplo de área de manobra quando a área reservada localiza-se ao lado da porta  
de embarque 

6.3.6 Na área reservada deve haver no mínimo um banco individual com assento basculante, devidamente 
fixado na parede lateral do veículo, atendendo aos requisitos de resistência, segurança e conforto, projetado de 
modo a não interferir na manobrabilidade e no sistema de travamento da cadeira de rodas. 

6.3.7 Excepcionalmente, outras alternativas para a localização do banco basculante na área reservada podem 
ser utilizadas, desde que atendam às condições estabelecidas em 6.3.3. 

6.3.8 A área reservada também pode ser utilizada para acomodação do cão-guia.  

6.3.9 No caso de ocupação da área reservada por pessoa com deficiência em cadeira de rodas, o deficiente 
visual acompanhado de cão-guia pode ocupar o banco duplo mais próximo a este local. Para tanto, o espaço 
abaixo e/ou à frente do assento para acomodação do cão-guia deve ter um volume mínimo livre composto por 
dimensões de 700 mm para o comprimento, 400 mm para a profundidade e 300 mm para altura. 

6.4 Sistema de segurança para a pessoa em cadeira de rodas 

6.4.1 Devem existir sistemas de segurança, de fácil operação, consistindo em: 

a) dispositivo de travamento; 

b) cinto de segurança para pessoa em cadeira de rodas; 

c) guarda-corpo para cadeira de rodas posicionada no sentido longitudinal do veículo, com dimensões conforme Figura 6, 
podendo estar afastado da lateral do veiculo no máximo 30 mm devido a impedimentos técnicos ou construtivos  
da carroceria. 
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 Dimensões em milímetros 

  

a) Referências construtivas b) Referências de montagem do veículo 

Figura 6 — Referências dimensionais do guarda-corpo 

6.4.1.1 O dispositivo de travamento deve resistir à aceleração e frenagem brusca do veículo, minimizar 
movimentos laterais e longitudinais e evitar movimentos rotacionais da cadeira sobre o eixo das rodas.  

6.4.1.2 O cinto de segurança para proteção da pessoa em cadeira de rodas deve ser de três pontos com mecanismo retrátil e 
altura ajustável, com curso mínimo de 100 mm e pelo menos três posições, ancorado no guarda-corpo ou na estrutura do 
veículo. 

O ponto de fixação superior do cinto de segurança deve estar no máximo a 1 200 mm ± 10 mm do piso do veículo e a parte 
superior do mecanismo retrator deve estar a 710 mm ± 10 mm (ver Figura 6). 
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O sistema de ancoragem do guarda-corpo deve atender aos requisitos de resistência e pode ter formatos diversos, 
sem cantos vivos. 

NOTA Os requisitos resistência de ancoragem são definidos pelo CONTRAN. 

6.4.1.3 O guarda-corpo deve: 

a) ser revestido com material que absorva choques e não comprometa a integridade física da pessoa em cadeira 
de rodas; 

b) ser fixado na estrutura do veículo; 

c) possibilitar a acomodação do encosto da cadeira de rodas. 

6.4.1.4 Alternativas estruturais para o conjunto do guarda-corpo e ancoragem do cinto de segurança podem ser 
adotadas, desde que atendam às dimensões da Figura 6. 

6.4.2 O sistema de segurança deve: 

a) possuir indicação clara de sua utilização, conforme disposto em 7.3.1.2; 

b) ser de fácil manuseio; 

c) evitar danos à cadeira de rodas e risco aos demais usuários. 

6.4.3 Deve existir corrimão com acabamento em material resiliente instalado na parede lateral da área 
reservada, com extensão limitada pelo banco basculante.  

O corrimão deve ter altura entre 700 mm e 900 mm do piso do veículo, possibilitar boa empunhadura e estar 
afastado no mínimo 40 mm da parede lateral do veículo ou de outro obstáculo. 

A seção deve ser circular, com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, sendo admitidos outros formatos, conforme  
Figura 7.  

 Dimensões em milímetros 

 

Figura 7 — Exemplos de empunhadura 
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6.5 Iluminação 

O sistema de iluminação do salão de passageiros e região das portas do veículo deve propiciar níveis adequados 
de iluminamento que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentação e o acesso às informações pelos 
usuários, principalmente aqueles com baixa visão. 

7 Comunicação e sinalização 

7.1 Local de embarque e desembarque 

7.1.1 Nos pontos de parada onde não existe plataforma, respeitadas as limitações técnicas, físicas e legais, 
deve ser instalada uma faixa de piso tátil de alerta a partir do ponto de parada em direção contrária ao sentido de 
tráfego do ônibus.  

O piso tátil de alerta deve ser instalado em toda a extensão das plataformas. 

7.1.2 Nos pontos de parada e/ou plataformas, deve ser prevista a instalação de dispositivos de sinalização 
visual, tátil e auditiva, com a informação das respectivas linhas de ônibus.  

7.1.3 Nos pontos de parada e/ou plataformas, a comunicação e sinalização deve incluir o Símbolo Internacional 
de Acesso (SIA) (ver Figuras 8 e 9), afixado em local visível, associado às demais informações necessárias  
ao embarque e desembarque da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 

7.1.4 No equipamento de demarcação do ponto de parada, deve ser aplicada a cor amarela (referência Munsell 
5Y 8/12 ou similar) para favorecer a identificação do mobiliário. 

 

    

a) Branco sobre fundo azul-escuro  b) Branco sobre fundo preto 
 (Pantone 293 C) (Pantone Black C) 

Figura 8 — Padrões de cor do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) 
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Em caso de adesivos, os cantos podem ser arredondados, com raio máximo de 10 mm. 

Figura 9 — Proporções do SIA  

7.2 Comunicação visual externa no veículo 

7.2.1 Nos veículos classificados conforme Seção 6- a), b) e c) deve ser apresentado o SIA com dimensões de 
300 mm x 300 mm, integrado, inclusive, ao projeto de comunicação visual adotado. Na impossibilidade de adoção 
do dimensional estabelecido, em função da variedade dos modelos de carroceria ou devido ao projeto de 
comunicação visual de cada sistema de transporte, admite-se dimensões do SIA de 200 mm x 200 mm. 

7.2.1.1 Nas laterais do veículo, o SIA deve estar posicionado junto à porta de embarque/desembarque em nível, sendo que, 
no lado oposto da carroceria, a aplicação deve estar integrada ao projeto de comunicação visual externa (ver Figura 10). 
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Figura 10 — Exemplos de localização do SIA na lateral do veículo 

7.2.1.2 Na parte dianteira do veículo, o SIA deve estar posicionado de forma a não obstruir a visão do motorista nem 
prejudicar eventuais informações de ordem operacional (ver Figura 11). 

 

Figura 11 — Exemplos de localização do SIA na parte dianteira do veículo 
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7.2.1.3 Na parte traseira do veículo, o SIA deve estar posicionado no quadrante inferior esquerdo da 
carroceria, para possibilitar a identificação por motoristas que estejam atrás do veículo, como forma de alerta nos 
momentos de embarque e desembarque (ver Figura 12). 

 

Figura 12 — Exemplo de localização do SIA na parte traseira no veículo 

7.2.2 O veículo que tiver dispositivo para transposição de fronteira (plataforma elevatória ou rampa) com acionamento 
motorizado deve possuir, no lado externo da carroceria, sinalização visual e sonora associada 
à porta de embarque/desembarque em nível: 

a) com pressão sonora de 75 dB(A) + 1 dB(A), entre 500 Hz e 3 000 Hz, medidos a 1 000 mm da fonte em qualquer direção, 
localizada na parte externa do veículo e próximo à porta de acesso, acionada em conjunto com o dispositivo para 
transposição de fronteira motorizado. O intervalo gerado pela freqüência deve ser  
de 3 s; 

b) com sinal ótico intermitente de alerta aos pedestres durante toda a operação, posicionado externamente, junto 
à porta onde estiver instalado o equipamento ou conjugado às luzes de advertência do veículo (pisca-alerta). 

7.2.3 Deve ser adotada, no projeto de comunicação visual, a apresentação de informações que identifiquem corretamente o 
número e o destino da linha operada pelo veículo. As informações devem ser perfeitamente visíveis, mesmo sob a incidência 
de luz natural ou artificial, evitando-se, inclusive, o estreitamento dos caracteres 
(ver Figura 13). 

7.2.3.1 Na parte frontal superior, o letreiro que indica o destino e o número da linha deve ter caracteres com       150 mm 
de altura, na cor amarelo-limão, sobre fundo preto. No caso de adoção do painel eletrônico, devem ser utilizadas as cores 
amarelo-âmbar ou branca para exibição dos caracteres. Na adoção do painel do tipo eletrônico ou em decorrência de 
impedimentos técnicos ou construtivos da carroceria, admite-se tolerância de – 10% na altura dos caracteres. 

No caso de adoção do painel eletrônico, o sistema pode permitir comunicação com os painéis laterais (se existentes) e/ou 
outros painéis externos ao veículo, além de possibilitar a interface com sistema de áudio, comandado pelo motorista (viva-voz) 
ou de forma sintetizada (eletrônica), objetivando informar analfabetos, idosos, crianças e pessoas com deficiência visual 
presentes no ponto de parada. 

 

7.2.3.2 Recomenda-se que na base inferior do pára-brisa, do lado direito, seja utilizada informação 
complementar indicando o número ou nome da linha, com altura mínima de 100 mm para os caracteres.  
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Outras informações de interesse dos usuários podem ser adicionadas, com dimensões definidas a critério do 
poder concedente de transporte. 

 

Figura 13 — Exemplo de identificação visual frontal do destino e número da linha no veículo 

7.2.3.3 Na lateral, próximo à porta principal de acesso, deve constar o número da linha com caracteres de no 
mínimo 30 mm de altura e fundo contrastante, proporcionando fácil visualização e legibilidade. Também devem ser 
informados o destino e o itinerário, com caracteres com altura mínima de 25 mm (ver Figura 14). Admite-se a não 
aplicação dessas informações aos veículos caso elas estejam disponíveis em todos os pontos de parada ao longo 
do itinerário. 

 

Figura 14 — Exemplos de identificação visual lateral do destino, número da linha e itinerário no veículo 

7.2.3.4 Na parte traseira do veículo pode ser apresentado o número da linha com caracteres medindo no mínimo 100 mm 
de altura e fundo contrastante, que proporcione fácil visualização e legibilidade. Na adoção  
do painel do tipo eletrônico ou em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroceria, admite-se 
tolerância de – 10% na altura dos caracteres. 
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7.3 Comunicação interna no veículo  

7.3.1 Área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia  

7.3.1.1 Na área reservada (box) deve ser afixado um adesivo na parede lateral, com símbolos específicos, 
indicando a reserva desta área para o uso de pessoa em cadeira de rodas ou acomodação da pessoa com 
deficiência visual acompanhada de cão-guia. As dimensões, as cores e o texto-padrão devem ser conforme a 
Figura 15. 

Dimensões em milímetros 

 
As características do adesivo devem ser conforme a seguir: 

a) altura das letras: 8,5 mm; 

b) fonte: arial; 

c) cor do texto: preto (Pantone Black C); 

d) fundo dos pictogramas: azul-eEscuro (Pantone 293 C); 

e) cor dos pictogramas: branco; 

f) cor do fundo: branco; 

g) linhas de contorno: preto (Pantone Black C). 

NOTA Admite-se redução de até 40 % nas dimensões do adesivo, em casos de impedimentos técnicos ou construtivos. 

Figura 15 — Identificação da área reservada para uso de pessoa em cadeira de rodas  
ou acomodação do cão-guia 
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7.3.1.2 Na área reservada (box) deve ser afixado outro adesivo com símbolos específicos, orientando a 
pessoa em cadeira de rodas sobre a forma de fixação da cadeira e do cinto de segurança. As dimensões, as cores 
e o texto padrão devem ser conforme a Figura 16. 

Dimensões em milímetros 

 

As características do adesivo devem ser conforme a seguir:  

a) altura das letras: 6,3 mm e 12 mm; 

b) fonte: arial; 

c) cor do texto: preto (Pantone Black C); 

d) fundo dos pictogramas: azul-escuro (Pantone 293 C); 

e) cor dos pictogramas: branco; 

f) cor do fundo: branco; 

g) linhas de contorno: preto (Pantone Black C). 

NOTA Admite-se redução de até 40 % nas dimensões do adesivo em casos de impedimentos técnicos ou construtivos. 

Figura 16 — Orientação de fixação da cadeira de rodas e cinto de segurança 

7.3.1.3 Para possibilitar a localização da área reservada (box) pela pessoa com deficiência visual 
acompanhada de cão-guia, deve haver dispositivo de sinalização tátil na coluna ou balaústre mais próximo. 
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7.3.2 Assentos preferenciais 

7.3.2.1 Os assentos preferenciais, destinados aos obesos, gestantes, pessoas com criança de colo, idosos  
e pessoas com deficiência, devem ser identificados pela cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), 
aplicada no mínimo na parte frontal do encosto do banco, no protetor de cabeça e no pega-mão. 

7.3.2.2 Para possibilitar a identificação dos assentos preferenciais pelas pessoas com deficiência visual, deve 
haver dispositivo de sinalização tátil na coluna ou balaústre aplicado em cada banco. 

7.3.2.3 Junto aos assentos preferenciais deve ser afixado um adesivo com símbolos específicos, indicando 
quais as pessoas que possuem o direito legal de uso destes assentos. As dimensões, as cores e o texto-padrão 
devem ser conforme a Figura 17. 

Dimensões em milímetros 

 

Para fixação na carroceria, as características do adesivo devem ser conforme a seguir:  

a) altura das letras: 7 mm; 

b) fonte: Arial; 

c) cor do texto: preto (Pantone Black C); 

d) fundo dos pictogramas: azul-escuro (Pantone 293 C); 

e) cor dos pictogramas: branco; 

f) cor do fundo: branco; 

g) linhas de contorno: preto (Pantone Black C). 

Para fixação no vidro, as características do adesivo devem ser: 

a) cor do fundo: transparente (cristal); 

b) cor do texto: branco; 

c) fundo dos pictogramas: transparente (cristal); 

d) cor dos pictogramas: branco; 

e) linhas de contorno: branco. 

NOTA Admite-se redução de até 40 % nas dimensões do adesivo, em casos de impedimentos técnicos ou construtivos 

Figura 17 — Identificação dos assentos preferenciais 
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7.3.3 Pontos de apoio 

7.3.3.1 Deve existir uma quantidade suficiente de pontos de apoio entre a entrada e a saída do veículo, 
adequadamente posicionados, para permitir o deslocamento seguro dos usuários, em especial das pessoas com 
mobilidade reduzida e baixa estatura. 

7.3.3.2 Para favorecer os usuários com baixa visão, além dos elementos citados em 7.3.2.1, devem ser 
identificados pela cor amarela (referência  Munsell 5Y 8/12 ou similar) apenas os seguintes elementos: 

a) colunas; 

b) balaústres; 

c) corrimãos;  

d) pega-mãos das folhas das portas; 

e) apoio para embarque e desembarque (bengalas) nas regiões de acesso por escadas; 

f) apoio no espelho do painel frontal; 

g) apoio no capuz do motor dianteiro; 

h) corrimão do posto de comando (veículos com motor traseiro); 

i) pega-mãos nas paredes laterais; 

j) guarda-corpo; 

k) corrimãos da área reservada (box); 

l) perfis de degraus (visão superior e frontal); 

m) perfis de caixa de roda ou patamar, no mínimo em sua área de acesso; 

n) perfis da rampa de acesso (piso baixo); 

o) perfis da plataforma elevatória. 

Esses elementos devem ter pintura com tinta eletrostática ou equivalente, ser encapsulados, ou ter acabamento 
em material resiliente. 

7.3.4 Informações audiovisuais 

7.3.4.1 As informações e dizeres internos devem ser apresentados aos passageiros em caracteres com 
dimensões e cores que possibilitem a legibilidade e visibilidade, inclusive às pessoas com baixa visão.  

7.3.4.2 O veículo deve ser projetado para receber dispositivos para transmissão audiovisual de mensagens 
operacionais, institucionais e educativas, com o objetivo de prestar informação a analfabetos, idosos, crianças e 
pessoas com deficiência visual ou auditiva. 

7.3.5 Solicitação de parada 

7.3.5.1 Os interruptores para solicitação de parada devem ser dispostos junto a cada porta, na área 
reservada, junto aos bancos reservados e em 50 % dos demais balaustres ao longo do salão, em lados alternados. 
Admite-se a não aplicação da solicitação de parada aos veículos que realizam parada obrigatória em todos os 
locais de embarque e desembarque ao longo do itinerário. Todos os interruptores devem comandar a emissão de 
sinais sonoros e óticos temporizados, no painel do motorista e no salão de passageiros.  

7.3.5.2 Os interruptores devem ser fixados nos balaústres ou colunas, com altura entre 1 400 mm e 1 600 mm 
do piso do veículo. 
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7.3.5.3 As teclas ou pulsantes dos interruptores devem ser na cor laranja, com lado menor ou diâmetro de  
no mínimo 25 mm, possuir uma região côncava que contenha o Ideograma P e sua representação em Braille.  
O Ideograma P (representando a função de PARADA SOLICITADA) na cor preta deve estar em baixo-relevo.  
A representação em Braille deve estar posicionada de forma central e vertical abaixo do Ideograma P.  
A diagramação e o posicionamento do Ideograma (letra P) e do Braille devem estar conforme Figura 18, 
independentemente da geometria das teclas ou pulsantes. 

 
Ideograma ‘‘P’’:  

a) Fonte: SEGOE UI SEMIBOLD 

b) Altura: 10 mm  

c) Largura: 6,67 mm 

d) Espessura do Traço: 1,67 mm 

e) Cor: Preto 

f) Ideograma Grafado em baixo-relevo (até -0,3 mm) com letra maiúscula em fundo laranja. 

Braille do Pulsante ou Tecla (letra ‘‘P’’): 

a) Diâmetro do ponto na base: 2 mm 

b) Espaçamento vertical e horizontal entre pontos (medindo a partir do centro de um ponto até o centro do próximo 
ponto): 2,7 mm  

c) Largura da cela Braille: 4,7 mm 

d) Altura do Braille (ponto 1 ao 3): 7,4 mm 

e) Altura do ponto: 0,65 mm 

Figura 18 — Símbolo de parada 

7.3.5.4 Na área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia, deve existir um interruptor de solicitação 
de parada posicionado junto ao corrimão lateral, a uma altura entre 700 mm e 900 mm e horizontalmente a uma 
distância de 600 mm a 800 mm do guarda-corpo. O alarme sonoro deve ser diferenciado da solicitação de parada 
comum e estar associado a uma indicação visual no painel de controles do motorista.  

7.3.6 Identificação dos desníveis e limites 

7.3.6.1 Deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar) 
para identificação de todos os desníveis existentes ao longo do salão de passageiros, abrangendo inclusive 
regiões expostas das caixas de rodas e degraus, quando existentes. 

7.3.6.2 Na região das portas deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela (referência Munsell 
5Y 8/12 ou similar) para identificação dos limites do piso interno e do contorno (bordas) dos degraus, quando 
existentes.  

7.3.6.3 Os dispositivos para transposição de fronteira também devem possuir a identificação visual nos limites, 
principalmente na borda frontal e guias laterais. 

7.3.6.4 Na impossibilidade de aplicação do perfil, pode ser admitida outra forma de sinalização no contorno 
(bordas) dos desníveis, para visão superior e frontal dos limites. 
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% R$

SALÁRIO ( Acordo coletivo de trabalho 2017/2019 - SINETRIN / DF) 100,00%

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

%  R$ 

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% R$ 0,00

02 - FGTS 8,00% R$ 0,00

03 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 0,00

04 - SEST 1,50% R$ 0,00

05 - SENAT 1,00% R$ 0,00

06 - INCRA 0,20% R$ 0,00

07 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (Variável 1, 2 ou 3% conforme CNAE) 3,00% R$ 0,00

09 - SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL GRUPO A 36,80% R$ 0,00

GRUPO B - APROVISIONAMENTOS  % R$

01 - 13º SALÁRIO 8,33% R$ 0,00

02 - FÉRIAS 9,12% R$ 0,00

03 - ABONO 2,98% R$ 0,00

04 - AUXÍLIO DOENÇA R$ 0,00

05 - LICENÇA PATERNIDADE R$ 0,00

06 - FÉRIAS SOBRE LICENÇA MATERNIDADE R$ 0,00

07 - FALTAS LEGAIS R$ 0,00

08 - AVISO PRÉVIO 0,04% R$ 0,00

09 - ACIDENTE DE TRABALHO R$ 0,00

TOTAL GRUPO B 20,47% R$ 0,00

GRUPO C - VERBAS INDENIZATÓRIAS % R$

01 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO R$ 0,00

02 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL R$ 0,00

03 - MULTA FGTS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA R$ 0,00

TOTAL GRUPO C 0,00% R$ 0,00

GRUPO D - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS % R$

01 - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

OBS: Registra-se o não pagamento de encargos sobre o abono de férias por se tratar de bonificação

que não tem natureza de salário.

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 64,80% R$ 0,00

valor da remuneração +  encargos sociais

01 - UNIFORME PARA O PERÍODO DE 06 MESES R$ 0,00

02 - VALE-REFEIÇÃO - ACORDO COLETIVO - SINETRIN/DF - 2015/2017 VALOR/DIA

03 - VALE-TRANSPORTE VALOR/DIA

04 - Desconto Legal (sobre o Transporte max. 6% Salário) 6,00%

05 - Contribuição Assistencial Patronal  *

06 - Plano de Saúde

TOTAL DOS INSUMOS R$ 0,00

VALOR DA MÃO DE OBRA Mensal (valor da remuneração +  encargos sociais+ insumos) R$ 0,00

GRUPO A - CUSTOS PREVIDENCIÁRIOS
POSTO 

7,53% R$ 0,00

* Valor estipulado na CCT (500,00) dividido pelo número de profissionais que atuam na prestação dos serviços do lote

R$ 0,00

OBS: Os percentuais definidos nos itens dos grupos A, B, C e D referem-se aos parâmetros definidos pela Decisão 544/2010 do TCDF, bem como 

deverão ser justificados na Memória de Cálculo, e não deverão ultrapassar o percentual de 70,64%.

INSUMOS

INSUMOS POSTO 

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARTE D - GUARÁ EMERGENCIAL

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
MÃO DE OBRA

MOTORISTA

REMUNERAÇÃO
POSTO 
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% R$

SALÁRIO ( Acordo coletivo de trabalho 2017/2019 - SINETRIN / DF ) 100,00%

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

%  R$ 

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% R$ 0,00

02 - FGTS 8,00% R$ 0,00

03 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 0,00

04 - SESI / SESC 1,50% R$ 0,00

05 - SENAI / SENAC 1,00% R$ 0,00

06 - INCRA 0,20% R$ 0,00

07 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (Variável 1, 2 ou 3% conforme CNAE) 3,00% R$ 0,00

09 - SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL GRUPO A 36,80% R$ 0,00

GRUPO B - APROVISIONAMENTOS  % R$

01 - 13º SALÁRIO 8,33% R$ 0,00

02 - FÉRIAS 9,12% R$ 0,00

03 - ABONO 2,98% R$ 0,00

04 - AUXÍLIO DOENÇA R$ 0,00

05 - LICENÇA PATERNIDADE R$ 0,00

06 - FÉRIAS SOBRE LICENÇA MATERNIDADE R$ 0,00

07 - FALTAS LEGAIS R$ 0,00

08 - AVISO PRÉVIO 0,04% R$ 0,00

09 - ACIDENTE DE TRABALHO R$ 0,00

TOTAL GRUPO B 20,47% R$ 0,00

GRUPO C - VERBAS INDENIZATÓRIAS % R$

01 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO R$ 0,00

02 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL R$ 0,00

03 - MULTA FGTS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA R$ 0,00

TOTAL GRUPO C 0,00% R$ 0,00

GRUPO D - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS % R$

01 - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

OBS: Registra-se o não pagamento de encargos sobre o abono de férias por se tratar de bonificação que não

tem natureza de salário.

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 64,80% R$ 0,00

valor da remuneração +  encargos sociais

01 - UNIFORME PARA O PERÍODO DE 06 MESES R$ 0,00

02 - VALE-REFEIÇÃO - ACORDO COLETIVO - SINETRIN/DF - 2015/2017 VALOR/DIA

03 - VALE-TRANSPORTE VALOR/DIA

04 - Desconto Legal (sobre o Transporte max. 6% Salário) 6,00%

05 - Contribuição Assistencial Patronal  *

06 - Plano de Saúde

TOTAL DOS INSUMOS R$ 0,00

VALOR DA MÃO DE OBRA Mensal (valor da remuneração +  encargos sociais+ insumos) R$ 0,00

* Valor estipulado na CCT (500,00) dividido pelo número de profissionais que atuam na prestação dos serviços do lote

R$ 0,00

INSUMOS

INSUMOS POSTO 

ENCARTE D - GUARÁ EMERGENCIAL

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
MÃO DE OBRA

MONITOR

REMUNERAÇÃO

OBS: Os percentuais definidos nos itens dos grupos A, B, C e D referem-se aos parâmetros definidos pela Decisão 544/2010 do TCDF, bem como deverão ser 

justificados na Memória de Cálculo, e não deverão ultrapassar o percentual de 70,64%.

POSTO 

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - CUSTOS PREVIDENCIÁRIOS
POSTO 

7,53% R$ 0,00
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% R$

SALÁRIO ( Acordo coletivo de trabalho 2017 / 2019 - SINETRIN / DF ) 100,00%

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

%  R$ 

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% R$ 0,00

02 - FGTS 8,00% R$ 0,00

03 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 0,00

04 - SESI / SESC 1,50% R$ 0,00

05 - SENAI / SENAC 1,00% R$ 0,00

06 - INCRA 0,20% R$ 0,00

07 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (Variável 1, 2 ou 3% conforme CNAE) 3,00% R$ 0,00

09 - SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL GRUPO A 36,80% R$ 0,00

GRUPO B - APROVISIONAMENTOS  % R$

01 - 13º SALÁRIO 8,33% R$ 0,00

02 - FÉRIAS 9,12% R$ 0,00

03 - ABONO 2,98% R$ 0,00

04 - AUXÍLIO DOENÇA R$ 0,00

05 - LICENÇA PATERNIDADE R$ 0,00

06 - FÉRIAS SOBRE LICENÇA MATERNIDADE R$ 0,00

07 - FALTAS LEGAIS R$ 0,00

08 - AVISO PRÉVIO 0,04% R$ 0,00

09 - ACIDENTE DE TRABALHO R$ 0,00

TOTAL GRUPO B 20,47% R$ 0,00

GRUPO C - VERBAS INDENIZATÓRIAS % R$

01 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO R$ 0,00

02 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL R$ 0,00

03 - MULTA FGTS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA R$ 0,00

TOTAL GRUPO C 0,00% R$ 0,00

01 - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

OBS: Registra-se o não pagamento de encargos sobre o abono de férias por se tratar de bonificação

que não tem natureza de salário.

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 64,80% R$ 0,00

valor da remuneração +  encargos sociais

01 - UNIFORME PARA O PERÍODO DE 06 MESES R$ 0,00

02 - VALE-REFEIÇÃO - ACORDO COLETIVO - SINETRIN/DF - 2015/2017 VALOR/DIA

03 - VALE-TRANSPORTE VALOR/DIA

04 - Desconto Legal (sobre o Transporte max. 6% Salário) 6,00%

05 - Contribuição Assistencial Patronal  *

06 - Plano de Saúde

TOTAL DOS INSUMOS R$ 0,00

VALOR DA MÃO DE OBRA Mensal (valor da remuneração +  encargos sociais+ insumos) R$ 0,00

* Valor estipulado na CCT (500,00) dividido pelo número de profissionais que atuam na prestação dos serviços do lote

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - CUSTOS PREVIDENCIÁRIOS
POSTO 

7,53% R$ 0,00

R$ 0,00

INSUMOS

INSUMOS POSTO 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO 
MÃO DE OBRA

GERENTE DE OPERAÇÕES II

REMUNERAÇÃO
POSTO 

OBS: Os percentuais definidos nos itens dos grupos A, B, C e D referem-se aos parâmetros definidos pela Decisão 544/2010 do TCDF, bem como 

deverão ser justificados na Memória de Cálculo, e não deverão ultrapassar o percentual de 70,64%.
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Item de 

Despesa
Descrição Percentual Custo Mensal

Custo por 

Quilômentro

1 Mão-de-Obra Motorista -R$                   R$ 0,00

2 Mão-de-Obra Monitor -R$                   R$ 0,00

3 Gerente de Operações II -R$                   R$ 0,00

4 Custo de Garagem -R$                   R$ 0,00

5 Combustível(VLC/KR) #DIV/0! #DIV/0!

6 Depreciação (CDM=(VMF-(VRV=30%))/VUV(6 MESES) -R$                   R$ 0,00

7

Manutenção preventiva/corretiva (Lubrificação/oficina/troca de 

óleo/borracharia/capotaria/solda/Lavagem/Limpeza e etc)
R$ 0,00

8 Seguro Total e Contra Terceiros -R$                   R$ 0,00

9 PNEUS - Custo por Km rodado= NPXVPN/KRP #DIV/0! #DIV/0!

10

Tributos e Taxas (taxa de vistoria do Detran Escolar+TX aferição 

Tacógrafo)/6
-R$                   R$ 0,00

Custo Total dos Itens      1 a 9 #DIV/0! #DIV/0!

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS % R$

11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  (A) #DIV/0! #DIV/0!

12 LUCRO BRUTO                                              (B) #DIV/0! #DIV/0!

13 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO       (C) 5,65% #DIV/0! #DIV/0!
ISS 2,00% #DIV/0! #DIV/0!
PIS 0,65% #DIV/0! #DIV/0!
COFINS 3,00% #DIV/0! #DIV/0!
VALOR TOTA DO BDI    -     Máximo: 30%      5,99% #DIV/0!

Total por Veículo #DIV/0!

Valor Total do quilômetro (R$) #DIV/0!

KM TOTAL  - MENSAL / POR VEICULO / LOTE 803,89

14 Valor médio da Frota (12 ANOS DE FABRICAÇÃO)

15 LOTE Nº 00  - QTD DE VEÍCULO -  KM MENSAIS 74 59.488 803,89

16 VALOR DO LITRO DO COMBUSTÍVEL BIODIESEL + ARLA (UTILIZAR % ARLA POR LITRO)

17

18 6

19 0,3

20 6

21

22

23

24

25

Item 1:

Item 2: 

Item 3:

Item 4:

Item 5:

Item 6:

Item 7:

Item 8:

Item 9:

Item 10:

Item 11:

Item 12: 

Item 13:

Item 14:

Item 15:

Item 16:

Item 17:

Item 18:
Item 19:

Item 20:

Item 21:

Item 22:

Item 23:

Item 24:

Item 25:

Legenda:
VLC= Valor do Litro de Combustível do Veículo

KRC= Nº Médio de quilômetros Rodados com cada Litro de combustível.

CDM= Custo da Depreciação Mensal.

VRV= Valor salvado do Veículo ou valor de venda no final da vida útil.

VUV= vida útil do Veículo em meses.

NP= Nº de Pneus

KRP= Quilômetro rodado entre um substituição e outra, incluindo a recapagem.

VPN=Valor do Pneu

CML= Custo Mensal do Licenciamento.

KTV =  Quilômetro total por veículo

Referência Bibliografica:

Leão, Nildo Silva.

Formação de Preços de Serviços e produtos

São Paulo: Nobel, 2008.

Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019.

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transp. Rod.de Passag. Interest.Internacional do DF

SINETRIN-DF. 

IN 05/2017 MPOG

VMF= Valor Médio da Frota. (veículos com idade máxima de 12 anos de fabricação)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO 

KM RODADO EM UMA SUBSTITUIÇÃO E OUTRA, INCLUINDO RECAPAGEM

VALOR DO PNEU NOVO

Custo Mensal do Condutor do Veículo(Ônibus)
Custo Mensal do Monitor do Veículo (Ônibus)

CUSTO ANUAL  SEGURO TOTAL POR VEÍCULO  LOTE COM PRÊMIO DE R$ 200.000,00 E 

CONSIDERANDO VALOR DO VEÍCULO DE R$ 230.000,00

COMPOSIÇÃO DO BDI

NÚMERO DE PNEUS

VALOR SALVADO DO VEÍCULO OU VALOR DE VENDA NO FINAL DA VIDA ÚTIL

CUSTO DE GARAGEM MENSAL

Custo Mensal do Gerente de Operações II (Por contrato)

TRIBUTOS E TAXA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - ESPECIFICAR

OBS: Os percentuais definidos no Grupo BDI referem-se aos parâmetros definidos pela Decisão 544/2010 do TCDF (30%) e que deverão ser justificados na Memória de Cálculo, 

bem como comprovados por meio de documentos pertinentes.

PNEUS= Custos por quilomento rodado, considerando VPN - em média + 20% Recapagem e KRP= km final para troca do pneu + 

50%= X quilometros.

Custos anual com Licenciamentos, taxas de vistoria e aferição de tacógrafo, conforme tabelas oficiais dos órgãos públicos, rateado 

pelos 6 (seis) meses de efetiva prestação dos serviços.

ENCARTE D - GUARÁ EMERGENCIAL

GRUPO - A - DESPESA EM CARÁTER PERMANENTE

Nº MÉDIO DE KM RODADOS COM CADA LITRO DE COMBUSTÍVEL

VIDA ÚTIL DO VEÍCULO EM MESES

O campo deverá ser preenchido com KM RODADO EM UMA SUBSTITUIÇÃO E OUTRA, INCLUINDO RECAPAGEM

Campo em BRANCO, onde deverá ser atribuído o valor de 01(um) PNEU NOVO.

Estimativa, dependente da operação de cada empresa licitante.

Custo da Garagem = Computar os custos relativos a estacionamentos e pernoites com segurança e infra estrutura de 

garagem.

Custo Mensal do combustível, considerando um veículo abastecido a BIOdiesel + ARLA, consumo de Km/litro no lote

Depreciação do Veículo(Ônibus),considerando o valor médio da frota de veículos,apropriada por 6 meses - SOMENTE 

INFORMATIVO PARA EFEITO DE SEGURO

Estimativa, dependente da operação de cada empresa licitante.

Impostos sobre o faturamento: Considerando alíquotas para ISS: 2%, COFINS: 3,0%, PIS: 0,65%, para o cálculo utiliza-

se a seguinte fórmula para o BDI: ((1+A)X(1+B)/(1-C))-1 .

Custos com Seguro total anual por veículo do lote - com cobertura de R$ 200.000,00 contra terceiros e cobertura do valor de 

mercado (tabela FIPE) contra roubo e furto, em cumprimento ao termo de referência.

Custo mensal com manutenção preventiva e corretiva - Informar valor gasto total abrangendo, Manutenção preventiva, Corretiva, 

Lubrificação, óleos, graxa, filtros, oficina, equipamentos, máquinas, borracharia, capotaria, solda, Lavagem, Limpeza, Funilaria, Pintura, Mão 

de-obra e administração de oficina e de Garagem e outros necessário ao perfeito funcionamento do veiculo, mantendo suas caracteristicas 

originais de fábrica e de segurança.

O campo deverá ser preenchido com os valores de tributos e taxas especificados

Computar os custos relativos a estacionamentos e pernoites com segurança e infra estrutura de garagem.

Campo em BRANCO, onde deverá ser atribuído o valor do Seguro Total por Veículo do lote,  o prêmio de R$ 200.000(duzentos mil reais).

Campo em BRANCO, onde deverá ser atribuído o valor médio da frota.(PREÇO TABELA FIPE)

CAMPO CINZA NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO.

Campo em BRANCO, onde deverá ser atribuído o valor do litro do Combustível.

Campo em BRANCO, onde deverá ser atribuído a média percorrida com cada litro de combustível.

CAMPO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO.
CAMPO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO.

CAMPO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO.
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LOGO MARCA DA EMPRESA

Validade:

CNPJ:

Telefone: FAX:

E-mail:

Cargo: RG: CPF:

LOTE
Valor KM 

Rodado

0

Valor Total: (Valor por extenso)

Local,      de            de 2018.

CARIMBO/CNPJ E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Valor Total R$                 

180 (DIAS)

0 R$ 0,00

Valor unitário do KM:    (Valor por extenso)

Valor mensal do lote: (Valor por extenso)

KM ESTIMADO  

MENSAL
Valor Mensal R$ KM ESTIMADO  180(DIAS)

Apresentamos nossa proposta para a realização dos serviços, estando contidos no preço todos os custos e despesas diretas 

e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, 

materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, manutenção de veículos e quaisquer outros necessários ao fiel e 

integral cumprimento do objeto desse Termo de Referência.

Representante da Empresa:

Inscrição Estadual:

END:

LOTE Nº 1 LOCAL

Razão Social da Empresa:

ENCARTE  D - GUARÁ - EMERGENCIAL

REGIÃO "GUARÁ"
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Auxílio Maternidade

Previsto no artigo 473 da CLT, o salário referente ao período da licença é coberto pela 

previdência social, inclusive a gratificação natalina, de modo que o salário do substituto já 

consta na planilha de custos

Disopsição do Artigo 7º da Constituição Federal. De acordo com dados estatísticos da 

empresa, ausentam-se do trabalho por esse motivo (x%) dos trabalhadores da empresa no 

período de 1 ano. Sendo o cálculo: ((5/30)/6)x nº de trabalhadores ausentes x 100 = x%

Faltas Legais
Ausências previstas no Art. 473 da CLT. De acordo com dados estatísticos da empresa, em 

média cada empregado tem x dias de faltas legais no período de um ano. Sendo o cálculo 

((nº de faltas/30)/6)x100= x%

Aviso Prévio
Refere-se a indenização devida ao empregado por rescisão do contrato sem justo motivo e 

sem aviso prévio. Sendo o cálculo: ((7/30)/6)x0,02x100=0,04%

Licença Paternidade

Acidente de Trabalho
Definido pelo Decreto 89.312/84, diz respeito ao ônus financeiro assumido pelo empregador 

em caso de afastamento por acidente de trabalho. Segundo dados estatísticos da empresa, 

x% dos empregados sofreram acidente de trabalho no período de 01 ano. Sendo o cálculo 

realizado da seguinte forma: ((15/30)/6)x nº de empregados x 100 = x%

Férias
Conforme Decreto-Lei 5.452/43 e IN 05/2017, determina-se aplicação do pecentual de 9,12%

Abono
Conforme Artigo 7º da Constituição Federal e IN 05/2017, a provisão para atender as 

despesas relativas ao abono de férias corresponde a 2,98%

Auxílio doença

A CLT onera a empresa com até 15 ausências do empregado por motivo de acidente ou 

doença. Levando-se em conta os dados estatísticos da empresa no último ano, a média de 

faltas relativas ao auxílio doença corresponde a (nº de faltas por empregado). Sendo o 

cálculo: (nº de faltas por empregado/30)/6)x100.

SEBRAE
De acordo com a atividade econômica CNAE 49.24-8-00 - Transporte Escolar, a IN RFB nº 

1.238/2012 determina o recolhimento do percentual de 0,6 %

Grupo B - Aprovisionamentos Descrição e memória de cálculo

13º salário
Conforme a Lei nº 4.090/62. A provisão mensal representa 1/6 da folha para que ao final do 

período complete um salário, sendo o cálculo: (1/6) x 100 = 8,33%

SENAT

INCRA

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO                    (Variável 1,2 

ou 3% conforme CNAE)

De acordo com a atividade econômica CNAE 49.24-8-00 - Transporte Escolar, a IN RFB nº 

1.238/2012 determina o recolhimento do percentual de 1 %

De acordo com a atividade econômica CNAE 49.24-8-00 - Transporte Escolar, a IN RFB nº 

1.238/2012 determina o recolhimento do percentual de 0,2 %

De acordo com a instrução normativa RFB 1.238/2012, utiliza-se a alíquota GILRAT 

equivalente a 3% para essa atividade econômica

Grupo A - Custos Previdenciários Descrição e memória de cálculo

Salário Educação
De acordo com a atividade econômica CNAE 49.24-8-00 - Transporte Escolar, a IN RFB nº 

1.238/2012 determina o recolhimento do percentual de 2,5 %

SEST
De acordo com a atividade econômica CNAE 49.24-8-00 - Transporte Escolar, a IN RFB nº 

1.238/2012 determina o recolhimento do percentual de 1,5 %

Previdência Social Alíquota de 20% é determinada pela Lei nº 8.212/91

Memória de Cálculo

Mão de Obra - Monitor, Motorista e Gerente de Operações II

Encargos Sociais

Remuneração
Salário Descrição e memória de cálculo

Acordo coletivo da categoria

Grupo C - Verbas indenizatórias Descrição e memória de cálculo

Vale transporte 

Desconto Legal (sobre o transporte mas. 6% salário)

FGTS Alíquota de 8% é determinada no Decreto nº 99.684/90

Férias sobre a licença maternidade
Considerando que a previdência social não cobre remuneração de férias proporcionais ao 

período da licença, este fica a cargo do empregador. Para tanto utiliza-se o seguinte cálculo: 

12,10% = 0,1210  (custo das férias + 1/3) x percentual estatístico de empregadas que se 

afastam por licença maternidade x 4 /6 = x (perído de licença ao ano)

Incidência do grupo A sobre o grupo B O cálculo deve ser realizado: total do Grupo A x Total do Grupo B = x%

Aviso Indenizado

Valor devido ao empregado caso rescindido o contrato sem justo motivo e sem concessão 

do aviso prévio, conforme disposto no art. 487, § 1º da CLT. Sendo realizado o seguinte 

cálculo: ((1/6) x percentual de empregados demitidos antes do término do contrato no 

período de um ano x 100 =  x%

Prevista no art. 9º da Lei 7.238/84. Assegura ao empregado dispensado sem justa causa nos 

trinta dias que antecederem a convenção salarial o direito a percepção de indenização 

adicional equivalente a um mês de remuneração. Sendo realizado o seguinte cálculo: (1/6)x 

percentual de empregados nessa situação x100 = x%

Indenização Adicional

Grupo D - Incidências Cumulativas Descrição e memória de cálculo

Multa FGTS
Prevista no artigo 18, § 1º da Lei nº 8.036/90. Sendo realizado o seguinte cálculo: (1x0,40 x 

0,08 x 100) = 3,200% 

Insumos Descrição e memória de cálculo

Uniforme para o período de 12 meses valor médio de gastos com uniforme por funcionário no período de um ano

Vale refeição - Acordo Coletivo SINETRIN

valor mensal (22 dias) do vale-refeição determinado pelo acordo coletivo da categoria, ou 

seja, valor dia x 22 dias = X

Contribuição patronal

Plano de saúde

valor mensal (22 dias) do vale-transporte determinado pelo acordo coletivo da categoria, ou 

seja, valor dia x 22 dias = X

Valor estipulado em acordo coletivo

Estipulado em acordo coletivo da categoria. Sendo a fórmula: (valor do acordo coletivo para 

a categoria/número de funcionários que atuam na prestação de serviço do lote

média mensal do custo que a emrpesa tem com a operadora de saúde por funcionário
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Custo de Garagem

Combustível(VLC/KR)

Depreciação (CDM=(VMF-(VRV=30%))/VUV(60 MESES)

Manutenção preventiva/corretiva (Lubrificação/oficina/troca 

de óleo/borracharia/capotaria/solda/Lavagem/Limpeza e 

etc)

Seguro Total e Contra Terceiros

PNEUS - Custo por Km rodado= NPXVPN/KRP

Tributos e Taxas (taxa de vistoria do Detran Escolar + TX 

aferição Tacógrafo)/6

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  (A)

LUCRO BRUTO                                              (B)

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO       (C)

ISS

PIS

COFINS

Valor médio da Frota (7 ANOS FABRICAÇÃO)

LOTE Nº 00  - QTD DE VEÍCULO -  KM MENSAIS

VALOR DO LITRO DO COMBUSTÍVEL BIODIESEL + ARLA 

(UTILIZAR % ARLA POR LITRO)
Nº MÉDIO DE KM RODADOS COM CADA LITRO DE 

COMBUSTÍVEL

VIDA ÚTIL DO VEÍCULO EM MESES

VALOR SALVADO DO VEÍCULO OU VALOR DE VENDA NO FINAL DA 

VIDA ÚTIL

NÚMERO DE PNEUS

KM RODADO EM UMA SUBSTITUIÇÃO E OUTRA, INCLUINDO 

RECAPAGEM

VALOR DO PNEU NOVO

CUSTO ANUAL  SEGURO TOTAL POR VEÍCULO  LOTE COM 

PRÊMIO DE R$ 200.000,00 E CONSIDERANDO VALOR DO 

VEÍCULO DE R$ 230.000,00

TRIBUTOS E TAXA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - 

ESPECIFICAR

CUSTO DE GARAGEM MENSAL
Custo mensal com despesas tais como: aluguel, manutenção da garagem, 

porteiro/vigilante, etc.

Memória de Cálculo

Insumos

Custo mensal por veículo. O cálculo será realizado considerando o custo 

mensal da garagem / número de veículos.

A fórmula utilizada é a quantidade de km - mês (conforme especificado em 

edital)/quantidade de km que o veículo faz em média por litro

Representa a perda financeira da empresa com o desgaste do veículo no 

período total do contrato. O cálculo será realizado considerando o valor 

medio da frota por veículo - valor salvado do veículo ou de venda final / 

período de vida útil do veículo.

Custo médio mensal de gastos com manutenção dos veículos (especificar 

valores por item)

Valor do seguro do veículo que a empresa paga para a seguradora/pela 

quantidade de meses da prestação do serviço, qual seja, 06 meses

(custo do pneu novo x quantidade de pneus / km que o veículo consegue 

rodar com um pneu, incluindo recapagem) 

Representa 1/6 do custo total que a empresa tem com as taxas de: 

Licenciamento + seguro obrigatório + taxa DETRAN escolar + tacógrafo 

aferição + custo de taxa do INMETRO/6

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Custo médio mensal de gastos com despesas administrativas (especificar 

valores por item)

Lucro esperado para o serviço

Valor de um pneu novo contendo suas especificações de acordo com as 

condições viárias da região

Valor do seguro do veículo que a empresa paga para a seguradora

Duração do contrato, qual seja, 6 meses

Considerando que o veículo sofre 70% de depreciação no decorrer do 

prazo contratual, seu valor salvado será o de 30%

06 pneus

Deverá ser preenchido de acordo com a região a ser atendida (levando em 

consideração a km final para troca do pneu + 50%= X quilometros)

Representa o custo total dos tributos e taxas que deverão ser especificados 

individualmente

valor do ISS + PIS + COFINS

2% - Lei Complementar nº 937/2017

0,65% - Lei nº 10.833/2003

3% - Lei nº 10.833/2003

Preenchido de acordo com o Termo de Referência

Valor médio da frota de veículos utilizados pela empresa

Valor médio do combustível + arla, utilizando parâmetro da ANP

Despesas em Caráter Pernente

Quilometragem que o veículo percorre por litro de combustível
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ENCARTE E 

 

1. Das Espécies  

1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as 

obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes 

sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no 

DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos n.os 26.993/2006, 

de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:  

  I - advertência;  

  II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 

contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior 

a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida.  

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada  dentro do prazo de 

validade de sua proposta,  não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não 

superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será 

descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo 

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação peran¬te a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior.  
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.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

2 Da Advertência 

2.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada 

descumprir qualquer obrigação, e será expedido:  

I – pela Subsecretaria de Administração Geral, quando o descumprimento da 

obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 

II - pelo Ordenador de Despesas do órgão contratante se o descumprimento 

da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a 

recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  

3 Da Multa  

3.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo 

ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na 

entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:  

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 

corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;  

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, 

na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o 

primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de 

empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da 

aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento 
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equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa 

parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 

serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a 

parte inadimplente; e 

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, 

pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo 

de entrega.  

3.2 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do 

art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido à contra-tada a oportunidade de defesa prévia, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos 

termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo 

contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

3.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente 

atualizada pelo Índice Geral de Preços ¬Mercado (IGP-M) ou equivalente, 

que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrados judicialmente. 

3.4 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 

partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do 

contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no 

primeiro dia útil seguinte.  

3.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

   I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

 II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos de cobrança.  
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3.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo 

a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 

1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.  

3.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato 

deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado 

interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, 

que será penalizado na forma do inciso II do subitem 4.1.  

3.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 4.1 não se aplica nas 

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

4 Da Suspensão 

4.1 A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 

participar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em 

decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro 

cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do 

Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de 

acordo com os prazos a seguir:  

 I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida 

pela Subsecretaria de Administração Geral, a licitante e/ou contratada 

permanecer inadimplente;  

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 

estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou 

internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 

definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou 

fraudar na execução do contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  
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a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 

licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 

da adjudicação do objeto da licitação;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não 

efetuar o pagamento;  

4.2 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a Subsecretaria de Administração Geral, quando o descumprimento da 

obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento 

da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a 

recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  

4.3 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal.  

4.4 O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) 

anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos 

procedimentos derivados dos pregões.  

5 Da Declaração de Inidoneidade 

5.1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou 

autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados 

na instrução processual.  

5.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item 6.1 permanecerá em vigor 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e 

será concedida sempre que a contratada ressarcir a Adminis¬tração pelos 

prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  

5.3 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário 

Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os 

órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 
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Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 

8.666, de 1993.  

6 Das Demais Penalidades 

6.1 As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 

falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares 

ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do 

Distrito Federal, administrado pela CENTRAL DE COMPRAS E 

LICITAÇÕES, estarão sujeitas às seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da 

obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da 

natureza e da gravidade dos fatos; e  

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 5.2 e 5.3. 

6.2 As sanções previstas nos subitens 5 e 6 poderão também ser aplicadas às 

empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis 

Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.  

7 Do Direito de Defesa 

7.1 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 

advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.  

7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 
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5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade.  

7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;  

7.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o 

exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por 

despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição 

no Cadastro da Receita Federal. 

7.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção 

providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br e 

aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou 

entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

7.6 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste 

capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8 Do Assentamento em Registros 

8.1 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  

8.2 As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do 

ato que as aplicou.  

9 Da Sujeição a Perdas e Danos 

9.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo 

Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante 
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e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 

causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias 

e/ou contratuais. 

10 Disposições Complementares 

10.1 Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de 

expediente no órgão ou na entidade. 

10.2 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo 

não cumprimento das normas previstas no edital e dos contratos dele 

decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e 

do art. 7º da Lei 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito 

Federal; 

10.2  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

licitante que: 

a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

b) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) comportar-se de modo inidôneo; 

d) fizer declaração falsa; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) falhar ou fraudar na execução do objeto contratado 
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EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

D.1.M EC 02 Estrutural / Guará 10 33 43 1 19,50 19,5 22 429

EC 08 2 2

JILC 5

EC 02 20

JILC 27

EC 02 4 2

EC 02 23

EC7 1

D.2.V JILC ASCHAGAS / Guará 31 20 51 1 8,00 8 22 176

CEF 01 46

CEF 04 7

CEF 04 14

CED 02 7

CED 04 1

D.2.3.M CEF 04 Estrutural / Setor Oeste / Guará 87 87 2 19,50 39 22 858

2420247 5 22,00 110 22D.2.4.V CEF 04 Estrutural / Guará 242 5

18,00 90 22

SETOR CARGAS / ASCHAGAS  Guará 22 1

4 258 5D.2.2.M CEF 04 Estrutural / Guará 254

451

D.2.1.N 25,50 25,5 561

D.2.1.V
Setor de Cargas / SIA / Bombeiro  

ASCHAGAS / Guará
53 1

10,50 10,5 22

22

20,50 20,5 22

D.1.2.M ASCHAGAS / Guará 33 1

25,5 22 561

32,00

D.1.3.M ASCHAGAS / Guará 24 1 25,50

55 1

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone

D.1.1.V Estrutural / Guará 26

QUADRO DE ITINERÁRIO –  2018 - REGIÃO "D" – GUARÁ

IT
IN

ERÁRIO
ESCOLA TRAJETO

QUATITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE

N
º 

Ô
N

IB
U

S

PLACA(S) DO(S) 

VEÍCULO(S)

KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

1980

32 22 704

231
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QUADRO DE ITINERÁRIO –  2018 - REGIÃO "D" – GUARÁ

EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone
IT

IN
ERÁRIO

ESCOLA TRAJETO

QUATITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE

N
º 

Ô
N

IB
U

S

PLACA(S) DO(S) 

VEÍCULO(S)

KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

CEE 01 7

CEF 04 10 2

D.3.1.M CEE 01 Candangolândia / Guará 3 3 1 15,50 15,5 22 341

EC 02 33

CEE 2 2

EC 02 18

EC 07 1 12

EC 08 3 1

CEF 08 1

CEE 01 9 2

CEF 08 1

EC 08 1

CEF 05 1

CED 02 1

D.4.M CEE 01 Estrutural/Setor Oeste/Guará 9 9 1 24,00 24 22 528

D.4.1.V EC 01 Estrutural / Setor Oeste / Guará 39 1 40 1 25,00 25 22 550

D.4.2.M EC 01 Estrutural / Setor Oeste / Guará 29 29 1 19,50 19,5 22 429

Guará I e Guará II 15

1

1

D.3.4.M Guará I e Guará II

24,00 24 22 528

5

20,50 20,5 22 451D.3.3.V Setor de Cargas / ASCHAGAS  Guará 31 1

31,00 31 22 682

25,50 25,5 22 561

D.3.5.V

D.3.2.V Setor de Cargas / ASCHAGAS  Guará 37 1

26,00 26 22 57250 1D.3.V CEE 01 Estrutural / Setor Oeste / Guará 50

55 1

D.2.6.V
Candangolândia / Núcleo Bandeirante / 

Guará
19 1

D.2.5.V CEF 04 Estrutural / Setor Oeste / Guará 55

31,00 31 22 682

25,00 25 22 550
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QUADRO DE ITINERÁRIO –  2018 - REGIÃO "D" – GUARÁ

EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone
IT

IN
ERÁRIO

ESCOLA TRAJETO

QUATITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE

N
º 

Ô
N

IB
U

S

PLACA(S) DO(S) 

VEÍCULO(S)

KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

JILC 19

EC 03 12

EC 01 15

D.5.2.M EC 03 Estrutural / Setor Oeste / Guará 45 45 1 21,50 21,5 22 473

D.5.3.V EC 03 Estrutural / Guará 26 4 30 1 24,00 24 22 528

EC 03 14

CEF 02 21

CED 04 1

EC 01 29

CEM 01 22

CEF 02 12

CED 02 15

CED 04 2

D.6.2.V CED 02
Cabeceira do Valo / Setor Oeste  

Restaurante Comunitário
2 2 1 8,00 8 22 176

CEF 04 6

CED 02 10

CED 04 5

1D.5.5.V Setor de Cargas ASCHAGAS/SIA/ Guará 36

D.5.M.
Setor de Cargas / ASCHAGAS

Guar
46 1

24,00 144 22 3168296 6

Estrutural / Setor Oeste / Guará

CED 04 Estrutural / Guará 296D.6.7.V

D.6.5.M CED 04

CED 04

2640

37 1

317 6

473D.6.6.M 21,50 21,5 2237

D.6.4.N Estrutural / Guará 21 1

Estrutural / Guará 317

12,50

20,00

12,5 22 275

120 22

29 1

20,00 20 22 440

D.6.V Setor de Cargas / SIA / ASCHAGAS  Guará 51 1

D.6.1.M Setor de Cargas / ASCHAGAS  Guará

14,00 14 22 308

16,5 22 363

17,50 17,5 22 385

16,50
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EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone
IT

IN
ERÁRIO

ESCOLA TRAJETO

QUATITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE

N
º 

Ô
N

IB
U

S

PLACA(S) DO(S) 

VEÍCULO(S)

KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

CED 02 42

CED 04 32

CED 03

D.6.9.N CEF 04 Estrutural / Guará 45 45 1 14,00 14 22 308

D. 7.M CED 02 Estrutural / Guará 93 93 2 18,00 36 22 792

D.7.2.V CED 02 Estrutural / Guará 112 112 3 22,00 66 22 1452

D.7.3.V CED 02 Estrutural / Setor Oeste / Guará 46 46 1 25,00 25 22 550

D.8.1.V CEF 02 Estrutural / Setor Oeste / Guará 86 86 2 25,00 50 22 1100

CED 03 35

CED 01

D.10.M CED 01 Estrutural / Setor Oeste / Guará 19 19 1 29,00 29 22 638

CED 01 18

CED 03 1

1452

28,5 22 627

D.10.2.V CED 03 Estrutural / Setor Oeste / Guará 90

1 28,50D.10.3.V CED 01 Estrutural / Setor Oeste / Guará 27 27

19 1

33,00

352

66

D.10.1.M Park Way / IAPI / Guará 2216,00 16

125428,50 57

22

22

90 2

D.9.M Estrutural / Guará 35 1

29,00

19,5 22

74 2Estrutural / Setor Oeste / Guará

22 8582D.8.M CEF 02 Estrutural / Setor Oeste / Guará 81

31

81

31 1

19,50 39

D.7.1.M CED 02 Estrutural / Setor Oeste / Guará 19,50 429

58 22 1276D.6.8.V
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EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone
IT

IN
ERÁRIO

ESCOLA TRAJETO

QUATITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE

N
º 

Ô
N

IB
U

S

PLACA(S) DO(S) 

VEÍCULO(S)

KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

D.11.M CEF 01 Estrutural / Guará 90 90 2 18,00 36 22 792

D.11.1.M CEF 01 Estrutural / Setor Oeste / Guará 17 17 1 19,50 19,5 22 429

CEF 01 32

CEF 04 11

D.13.1.M CEF 08 Estrutural / Setor Oeste / Guará 26 26 1 23,50 23,5 22 517

D.13.2.V CEF 08 Estrutural / Guará 133 133 3 26,00 78 22 1716

EC 07 4 11

CEF 08 8 1

EC 08 5

CEF 08 32

EC 08 4 8

CEF 08 31

CED 03 15

47

16,00 16 22 352

21,00 21 22 462D.14.2.V Colônia Agrícola Águas Claras (CAAC) 46 1

D.13.3.V CEF 08 Estrutural / Setor Oeste / Guará

D.14.1.M
Colônia Agrícola Águas Claras

(CAAC)
44 1

36,00 36 22 792D.14.M PARK Way / IAPI / Guará 29 1

29,00 29 22 638

17,00 17 22 374

550

22,00 44 22 968

43 1

47 1

20 1D.11.3.V CEF 01 Estrutural / Setor Oeste / Guará 20

D.12.M Setor de Cargas / Aschagas / Guará

D.13.M CEF 08 Estrutural / Guará 86

2

25,00 25 22

D.11.2.V CEF 01 Estrutural / Guará 90 90

86 2

22,00 44 22 968

Planilha Encarte B - Planilha de Itinerários (17184106)         SEI 00080-00001732/2019-47 / pg. 53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL 

COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

GERÊNCIA DO TRANSPORTE ESCOLAR
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EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone
IT

IN
ERÁRIO

ESCOLA TRAJETO

QUATITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE

N
º 

Ô
N
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U

S
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KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

EC 06 5 27

CED 01 4

D.14.5.V EC 08 Colônia Agrícola Águas Claras (CAAC)
9 22

31 1 11,00 11 22 242

EC 06 17

CED 01 6

CEF 10 18

EC 07 3 10

EC 08 1 6

CEF 08 5

CED 03 4

25

1 9

D.17.M CEF 02/ESTRUTURAL
Restaurante Comunitário / Setor de 

Chácaras Santa Luzia / Estrutural
172 4 326 6 7,00 42 22 924

D.17.2.M CEF 02/ESTRUTURAL
Restaurante Comunitário / Setor Oeste/  

Setor de Chácaras Santa Luzia Estrutural
41 41 1 6,50 6,5 22 143

3

Park Way / IAPI / Guará

13EC 06 41

D.17.1.V CEF 02/ESTRUTURAL
Restaurante Comunitário / Setor de 

Chácaras Santa Luzia / Estrutural
150150

51735 1D.16.M CEF 10 23,50 23,5 22

7,00 21 22 462

D.15.V PARK WAY / IAPI / GUARÁ 41 1 30,50

33,00 33 22 726D.15.1.V PARK WAY/IAPI/GUARÁ 29 1

D.14.3.M Colônia Agrícola Águas Claras (CAAC) 36 1

30,5 22 671

18,00 18 22 396

14,50 14,5

D.14.4.V Colônia Agrícola Águas Claras (CAAC) 54 1

22 319
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EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone
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IN
ERÁRIO

ESCOLA TRAJETO
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N
º 

Ô
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U

S
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KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

D.17.4.N CEF 02/ESTRUTURAL
Restaurante Comunitário / Setor de 

Chácaras Santa Luzia / Estrutural
33 33 1 7,00 7 22 154

D.17.9.V EC 01/ESTRUTURAL
EC 01/Contorna a praça/ Setor de Chácaras 

Santa Luzia
91 54 11,50 34,5 22 759

10,50 31,5 22 693146 3D.17.8.M EC 01/ESTRUTURAL

Restaurante Comunitário /Ant. Entrada do 

Lixão/Ent. Atual do Lixão/ Setor de 

Chácaras Santa Luzia / Estrutural

146

145 3

D.17.6.M EC 01/ESTRUTURAL

Restaurante Comunitário / Setor Oeste/ 

ST. De Chácara Cabeceira do Valo/ 

Estrutural

90

11,00 22 22 48480 2

22 462

D.17.7.V EC 01/ESTRUTURAL

Restaurante Comunitário / Setor Oeste/ 

ST. De Chácara Cabeceira do Valo/ 

Estrutural

50 30

11,00 11 22 24234 34 1D.17.5.N CEF 02/ESTRUTURAL
Restaurante Comunitário / Setor Oeste / 

Setor de Chácaras Santa Luzia / Estrutural

10,50 2190 2

11,00 11 22 24244 1D.17.3.V CEF 02/ESTRUTURAL
Restaurante Comunitário / Setor Oeste / 

Setor de Chácaras Santa Luzia / Estrutural
44
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EI EF EM EE EJA TOTAL 1 2 3 4 KM
KM X Nº 

Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab

ATIVIDADES DIFIRENCIADAS

Motorist

a - 

Telefone

Monitor - 

Telefone
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N
º 

Ô
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U
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KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

D.18.M EC 02/ESTRUTURAL Santa Luzia / Estrutural 50 50 1 5,00 5 22 110

D.18.1.M EC 02/ESTRUTURAL
Setor Oeste / Restaurante Comunitário / 

Estrutural
45 45 1 4,00 4 22 88

96 2

10 22 220

D.19.2.V CED 01/ESTRUTURAL Setor de Chácaras Santa Luzia  Estrutural 96

2 5,00D.19.3.M CED 01/ESTRUTURAL Setor de Chácaras Santa Luzia  Estrutural 80 80

10 22 220

5,50 11 22 242

100 2D.19.1.V CED 01/ESTRUTURAL
Setor Oeste / Restaurante Comunitário / 

Estrutural
100 5,00

5,00 5 22 11052 1D.19.M CED 01/ESTRUTURAL
Setor Oeste / Restaurante Comunitário / 

Estrutural
52

1215,50 5,5 2254 1

10 22 220

D.18.3.V EC 02/ESTRUTURAL Setor de Chácaras Santa Luzia  Estrutural 54

10,0039 1D.18.2.V EC 02/ESTRUTURAL
NR Cabeceira do Valo / Setor Oeste / 

Estrutural
39
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Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 

Dias Trab
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Telefone
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Telefone
IT

IN
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N
º 
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U
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KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

D.20.3.V CEF 03/ESTRUTURAL
Estrutural / Setor Oeste / SIA   Trecho II 

lotes 1815/1825
22 5 27 1 25,50 25,5 22 561

D.21.2.M EC SRIA/ GUARÁ Estrutural/Cidade do Automovel/SIA 6 46 23,00 23 22 506

14,50 14,5 22 31929 1D.21.1.V CEI 01/ESTRUTURAL
Setor Oeste / NR Cabeceira do Valo  

Estrutural
29

52 1

8,50 8,5 22 18721 1D.21.M CEI 01/ESTRUTURAL Setor Oeste / Estrutural 21

196 4

407

D.20.1.V CEF 03/ESTRUTURAL
Estrutural / SIA - Trecho II            Lotes 

1815/1825
196

18,50 18,5 2226 1D.20.2.M CEF 03/ESTRUTURAL
Estrutural / Setor Oeste/ SIA   Trecho II 

lotes 1815/1825
26

1111

22,50 90 22 1980

17,00 51 22D.20.M CEF 03/ESTRUTURAL
Estrutural / SIA - Trecho II  Lotes 

1815/1825
162 162 3

Planilha Encarte B - Planilha de Itinerários (17184106)         SEI 00080-00001732/2019-47 / pg. 57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL 

COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

GERÊNCIA DO TRANSPORTE ESCOLAR

QUADRO DE ITINERÁRIO –  2018 - REGIÃO "D" – GUARÁ
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Ônibus
Dias Trab

Km x Nº 

Ônibus x 

Dtrab

Km
Nº 

Ônibus

Dias 

Trab

km x Nº 

Ônibus

Km x 
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a - 
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Telefone
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N
º 

Ô
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U

S
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KM PERCORRIDO 

DIARIAMENTE - IDA E VOLTA
Profissionais

EC 03 10

CEF 05 30

CEF 05 24

EC 03 26

Int.D.23.V CED 01- ESTRUTURAL CED 01 ESTRUT. PARA VILA OLIMPICA 22 22 1 6,00 6 22 132

Int.D.24.M CEF 02- ESTRUTURAL CEF 02 ESTRUT. PARA VILA OLIMPICA 42 42 1 4,00 4 22 88

Int.D.24.V CEF 02- ESTRUTURAL CEF 02 ESTRUT. PARA VILA OLIMPICA 37 37 1 4,00 4 22 88

EI EF EM EE EJA TOTAL 74
KM DIÁRIO 

(01 veículo)
KM DIÁRIO

KM 

MENSAL

KM 

EXTRA

361 4433 797 105 201 6148 1762,50 2704 59488 0,00

Int.D.22.M EC 03 / CEF 05 / SESC do GUARA 40 1

22 1436,50 6,5

TOTAL DE ALUNOS POR MODALIDADE

Int.D.22.V CEF 05 / EC 03 / SESC do GUARA I 50 1

39,00 39 22 85837 1D.21.5.V EC SRIA/ GUARÁ Estrutural/Cidade do Automovel/SIA 7 30

21 22 462

6,50 6,5 22 143

1 21,00D.21.4.M EC SRIA/ GUARÁ Estrutural/Cidade do Automovel/SIA 28 28

28,00 28 22 61643 1D.21.3.V EC SRIA/ GUARÁ Estrutural/Cidade do Automovel/SIA 8 35
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