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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2023  

PROCESSO Nº 238/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços de transporte escolar gratuito com micro ônibus, nos períodos 

matutino e vespertino, de alunos matriculados na rede pública de ensino, das localidades de Rio Tuna, 

Cabeceira do Rio Pedreirinho, Rio Pedreirinho, Rio Pedreiro, Divisor e Linha Hobold para Rio Tuna, 

totalizando 145 km diários, pelo período de 2 (dois) meses, de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADO: GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI 

CNPJ Nº: 23.707.743/0001-00 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor  

Total R$ 

1 29850 Transporte Escolar por Micro-ônibus, nos períodos 

matutino e vespertino, para alunos matriculados na 

rede pública de ensino, das localidades de Rio Tuna, 

Cabeceira do Rio Pedreirinho, Rio Pedreirinho, Rio 

Pedreiro Divisor e Linha Hobold para Rio Tuna, 

totalizando 145 km diários.   

6.380 KM 5,62 35.855,60 

  

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 37/2023: R$ 35.855,60 (trinta e cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

 A pretensa contratação visa atender a demanda do município no quesito de prestação de serviço 

gratuito na área de transporte escolar. Essa contratação se faz necessária por processo de dispensa de licitação 

uma vez que a linha de transporte teve rescisão do contrato 380/2017 – Pregão 71/2017, devido ao não 

cumprimento da CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO, assim, aplica-se o PARÁGRAFO 

TERCEIRO – O presente contrato poderá ser rescindido, caso o (a) CONTRATADO (A), transfira, caucione ou 

transacione qualquer direito decorrente deste contrato, devendo permanecer no cumprimento do Contrato até 

a realização de novo Processo Licitatório. A CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA, 

estabelece que: O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 A contratação se faz em caráter de urgência em razão das aulas municipais e estaduais já estarem em 

andamento desde começo de fevereiro de 2023, e, por ter a previsão de um novo Certame (Pregão) até maio 

de 2023. Assim, durante o período de dispensa teremos tempo hábil para a realização de outro processo de 

licitação na modalidade de pregão eletrônico, ressaltamos ainda a necessidade do serviço acima mencionado 

para o atendimento dos alunos que utilizam essa linha de transporte considerando que os mesmos residem 

em áreas rurais de difícil acesso. Não se mostra razoável admitir a inexecução desse serviço público, essencial 

à população em idade escolar e uma vez que a Prefeitura Municipal não dispõe da frota necessária para realizar 

o transporte escolar por conta própria é necessária à contratação de terceiros especializados para tal. Conforme 

condições e especificações técnicas destacadas neste termo de referência e seus anexos. 

 Francisco Beltrão é um município brasileiro localizado no sudoeste do Estado do Paraná e procura 

atender o transporte escolar conforme a Resolução SEED 777, de 18 de fevereiro de 2013, e, observando que na 

zona rural, os alunos enfrentam problemas que se somam às condições das vias, ausência de transporte público 

regular, distância dos gestores das populações atendidas, dentre outros. De tal sorte, como meio de 

proporcionar a igualdade material e efetivo acesso à educação, evidencia-se a necessidade de o poder público 

prover meios para transportar alunos residentes em zona rural e distantes das escolas. 

 Em face à necessidade do transporte dos alunos para a Escola Juscelino Kubistchek na Comunidade 

do Rio Tuna no interior do município, e, para os Colégios Tancredo Neves e Mário de Andrade na cidade, é 

necessário à contratação de um novo transportador para que os alunos da referida linha escolar não sejam 

prejudicados, a administração evidenciou a necessidade da contratação até que seja feita uma nova licitação. 
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 Considerando o escasso tempo para realização de uma nova licitação, que se assim for pode impedir 

o regular transcorrer das aulas, no início do ano de 2023.  

 Considerando que tal fato caracteriza situação emergencial, que enseja a contratação direta de serviços 

de transporte escolar, com a máxima urgência, por tempo determinado, como forma de garantir o 

indispensável transporte de alunos, possibilitando que os mesmo não percam o início das aulas, referentes ao 

ano letivo de 2023, com o atendimento pleno das necessidades dos alunos. 

 Considerando que é impossível para o Município, em razão de o prazo realizar uma licitação.  

 Considerando que o Gestor não pode se omitir em tomar todas as medidas cabíveis e legais, de modo 

a garantir o direito sagrado dos alunos de ter disponível o transporte escolar 

 Considerando que educação está para a Administração Pública em LOTE de primeira prioridade, 

inclusive com receita constitucionalmente vinculada, indicando que não cabe qualquer omissão que possa 

prejudicar o regular funcionamento.  

 Nessa lógica, serão apresentadas as razões para a contratação direta, por dispensa de licitação, de 

serviço de transporte escolar, apresentando os necessários fundamentos fático-legais, uma vez que esta é uma 

situação emergencial, onde não seria tolerável a falta de ação (omissão) de este Poder Executivo Municipal. 

 Diante da justificativa acima detalhada, ainda, esclarecemos que os serviços serão por QUILOMETRO 

RODADO e visa acompanhar a jornada escolar, conforme os dias letivos referentes aos quatro meses iniciais 

do ano de 2023. 

 Trata-se de prestação de serviços de transporte escolar de alunos matriculados no ensino público e 

residentes na zona rural, destinados à educação básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino, cujo serviço 

é de natureza comum e de caráter continuado em regime de dedicação exclusiva e contínua. 

 Com motoristas e veículos sob responsabilidade da empresa, pessoa física ou MEI contratado. O 

serviço de transporte deverá estar disponível de segunda a sexta e também deverá estar disponível nas 

reposições de aulas (sábados), reforço/recuperação escolar, nos recessos escolares ou na ocorrência de 

atividades extracurriculares e viagens extras que as Escolas/Colégios considerarem como suplemento do ano 

letivo, por um período de 2 meses, considerando os dias letivos até a nova licitação, abrangendo os 

cronogramas de ensino matutino, vespertino. 

 Entende-se a interrupção comprometeria a continuidade das atividades educacionais. Assim, a 

referida contratação justifica-se para a promoção da locomoção diária dos alunos, visando garantir a eles o 

acesso e a permanência nos espaços escolares, possibilitando o ingresso na Escola e Colégios e evitando, dessa 

forma, a evasão escolar. 

 Conforme proposta em anexo enviada à administração pela empresa GERALDO CORAZZA BLASUS 

EIRELI - A razão de escolha do Prestador de serviço do transporte Escolar acima identificado deu-se em razão 

de ter o veículo em condições de atender a demanda emergencial, no entanto vale destacar que o preço que 

será pago é o menor preço orçado, ou seja, R$ 5,62 (cinco reais e sessenta e dois centavos), diante do exposto e 

da necessidade do município em contratar tais serviços, e, pela qualidade dos prestadores de serviços regular 

desta Municipalidade em exercícios anteriores, tendo o mesmo sempre honrado seus compromissos quanto 

aos serviços, apresentando boa qualidade prestacional, podendo-se assim afirma que, a comprovação da 

capacidade técnica já foi experimentada pelo Município. Vale ainda dizer que o contratado tem situação 

documental regular, conforme anexo neste expediente de modo individualizado. 

 As propostas recebidas, anexo, estão dentro da realidade dos preços praticados pelas pessoas físicas, 

jurídicas e/ou MEI do ramo. E a proposta recebida pela empresa GERALDO CORAZZA BLASUS EIRELI é a 

mais vantajosa para o município, destacando que, além de ser a mais econômica financeiramente, também, o 

município fará a aquisição de um ITEM com prestação de serviço sem alterar a rotina dos alunos pela empresa, 

e, ainda não terá a necessidade de novas aquisições, visto que em 2023 terá licitação para suprir a necessidade 

local. 

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3360 
07.002 

12.361.1201.2.032  

3.3.90.33.03.00 

1013 

3670 12.365.1201.2.033 107 
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 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita SEED - Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE / Salário Educação. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa GERALDO 

CORAZZA BLASIUS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.707.743/0001-00, estabelecida na Rua Sorocaba nº 

249, CEP: 85.603-640, Bairro Pinheirinho, no Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no 

Artigo 24, Inciso IV, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram 

o presente processo.   

 

 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 09 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 37/2023, em 09 de março de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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