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RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 

INEXIGIBILIDADE ARTIGO 24 INCISO IV DA LEI 8666/93 

 

Proc. n.º 099/2020 

 

 

AO ASSESSOR JURIDICO 

OBJETO: contratação de empresas visando prestação de serviços de locação de veículos, sendo 01(um) ônibus 

com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares e 02 (dois) micro-ônibus com capacidade mínima de 24 (vinte e 

quatro) lugares, que serão utilizados no transporte escolar do ensino fundamental, tal locação será por quilômetros 

rodados e aproximadamente 30 (trinta dias letivos), com  motorista e monitor. 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

Projeto Atividade: 

2.007 - Manutenção do Transporte de Estudantes da Zona Rural 

Elemento de Despesa: 

33.90.39: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - R$ 24.480,00 

33.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

2.013 - Ações do  FUNDEB 40%  

Elemento de Despesa: 

33.90.39: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - R$ 43.445,10 

33.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

Em atenção ao DESPACHO DO CONTROLE INTERNO (fls 72 a 75), a Secretaria Municipal de Educação com 

objetivo de contratar empresas para prestação de serviços de transporte escolar. 

 

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Prestação de serviços contínuos de Transporte Escolar da Zona rural do município de Cabixi - RO, para 

atender a 03 (três) Trechos, sendo eles os seguintes: 

 

Trecho “A”: Prestação de serviços de Transporte escolar com a disponibilização de veículo com 

motorista e Monitor, com capacidade de no mínimo 40 (quarenta) assentos, p/ percurso  estimado de 60 (sessenta) 

KM/dia, para atender o transporte escolar no município, período de aproximadamente 30 (trinta) dias letivos, 

conforme calendário escolar. Trajeto: sai da sede do Município de Cabixi ido a linha 12 Ribeiralta, setor 01, beira do 

Rio Cabixi, período vespertino para as escolas Chico Soldado e José de Anchieta, fazendo este percurso 02 (duas) 

vezes ao dia, totalizando 120 Km.  

                                   

Trecho “B”: Prestação de serviços de Transporte Escolar com a disponibilização de veículo com 

motorista e Monitor com capacidade de no mínimo 24 (vinte e quatro) assentos, p/ percurso estimado de 92,5 KM/dia, 
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para atender o transporte escolar no município, período de aproximadamente 30 (trinta) dias letivos, conforme 

calendário escolar. Trajeto sai do Distrito do Estrela do Oeste pela linha 09 da 2ª para 3ª eixo até o km 04, atravessa 

pela mini eixo até a linha 10, subindo pela linha 10 até a 3ª eixo, seguindo pela mesma até o final da linha próximo do 

rio escondido, voltando pela linha 11 até a 2ª eixo, pela 2ª eixo até a linha 09 km 16 distrito do Estrela do Oeste, 

fazendo este percurso 2 (duas) vezes ao dia (período vespertino), totalizando 185 Km, para as escolas Chico Mendes 

e Marco Íris. 

 

Trecho “C”: Prestação de serviços de Transporte Escolar com a disponibilização de 01 veículo com 

motorista e Monitor ) veículo micro-ônibus com a capacidade mínima de 24 (vinte e quatro) passageiros, para 

transporte escolar no trajeto da divisa do Município de Cabixi com Colorado do Oeste (entre as linhas 06 e 07) até o 

Distrito do Planalto São Luis,  para as Escolas Planalto e Cecília Meireles, nos períodos matutino e vespertino. 

Perfazendo um total diário de 28 km/diários. Por um período de aproximadamente 30 (trinta) dias letivos. 

 

Assim os serviços de locação são necessários e imprescindíveis para garantir o direito à educação no período 

aproximado de 30 (trinta) dias letivos de acordo com o calendário escolar 2020.  

De acordo com o artigo 227, caput, da Constituição Federal prevê ser dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito á educação dentre outros. O Estatuto da 

criança e do Adolescente (ECA), por sua vez, prevê o dever da efetivação desse direito, com garantia de 

propriedade, pela família, a comunidade, a sociedade em geral e pelo Poder Público (art. 4º, caput). Prevê ainda 

ser dever do Poder Público a garantia do ensino fundamental, compreendendo o atendimento através de programa 

suplementares de transporte. 

Houve balizamento de preços nas seguintes empresas: 

 

MATIAS & TEIXEIRA TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - ME - CNPJ: 07.242.418/0001-54 

LOPES E RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 14.922.285/0001-22  

MANANCIAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 14.592.344/0001-41 

 

Apresentamos abaixo a classificação das propostas das Empresas: LOPES E RODRIGUES TRANSPORTES 

LTDA – ME - CNPJ: 14.922.285/0001-22 – CABIXI-RO, MATIAS & TEIXEIRA TRANSPORTES E TURISMOS  

LTDA - CNPJ: 07.242.418/0001-54 - PIMENTEIRAS DO OESTE  - RO e MANANCIAL TRANSPORTES LTDA - 

ME, CNPJ: 14.592.344/0001-41 – COLORADO DO OESTE,   estando a mesma com a regularidade fiscal em dia, 

conforme certidões anexas ao processo. 

 

VALOR TOTAL - R$   67.925,10 (sessenta e sete mil novecentos e vinte e cinco reais e dez centavos). 

Desta forma, encaminhamos o processo acima epigrafado, para análise técnica das despesas e ainda dos 

procedimentos legais na forma da LEI e no que couber, de acordo com o artigo 38, VI, parecer técnico ou jurídico. 

Encaminhamos á procuradoria jurídica do Município para parecer final.  
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                                                                                                    Cabixi,  07 de Fevereiro de 2020. 

. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JOEL MAURÍCIO DE MORAES 

Secretário Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

DECRETO N.º 249/2019. 

 


