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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2023  

PROCESSO Nº 198/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 26.400 vales transporte (meia passagem), do transporte coletivo urbano, para 

atendimento dos alunos de cursos técnicos da rede Estadual do Município de Francisco Beltrão, nos períodos 

matutino e vespertino, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 

CNPJ Nº: 77.596.385/0001-26 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 23805 Transporte Escolar Ônibus (lotação), nos períodos 

matutino e vespertino, para alunos matriculados 

em Cursos Técnicos da Rede Pública de Ensino, 

no perímetro urbano, pelo período de 12 (doze) 

meses, totalizando até 2.200 passes diários 

(conforme demanda).    

26.400 Passagem 2,00 52.800,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 18/2023: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inciso I, 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 para alunos matriculados em cursos técnicos na Rede Estadual de Ensino. 

 A contratação se faz em caráter de urgência em razão das aulas estaduais iniciarem no começo de fevereiro 

de 2023. Assim, ressaltamos ainda a necessidade do serviço acima mencionado para o atendimento dos alunos que 

morram em locais onde não tem rota escolar para o Colégio em que faz o curso técnico. 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 urbana, 

tem alunos que fazem curso técnico, e, sofrem com a ausência de transporte escolar gratuito, 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 nesses bairros. 

 Considerando que só tem uma empresa na cidade que fornece esse tipo de serviço, e, esta já possui uma 

licitação. 

 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, com o atendimento pleno das necessidades dos alunos. 

 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 urbana, 

tem alunos que fazem curso técnico, e, sofrem com a ausência de transporte escolar gratuito, 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 nesses bairros. 

 Considerando que só tem uma empresa na cidade que fornece esse tipo de serviço, e, esta já possui uma 

licitação. 

 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, com o atendimento pleno das necessidades dos alunos. 

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

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

PASSAGEM, e, visa acompanhar a jornada escolar, conforme os dias letivos referentes aos doze meses contratados. 

 Trata-se de prestação de serviços de transporte escolar de alunos matriculados em cursos técnicos da rede 

de ensino público e residentes na Zona Urbana, destinados à educação básica da Estadual de Ensino, cujo serviço é 

de natureza comum e de caráter continuado. 

 Com motoristas e veículos sob responsabilidade da empresa contratada. O serviço de transporte deverá 

estar disponível de segunda a sexta por um período de 12 (doze) meses, considerando os dias letivos, abrangendo 

os cronogramas de ensino matutino, vespertino. 

 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 no Colégio e evitando, dessa forma, 

a evasão escolar. 

 Conforme DECRETO MUNICIPAL Nº 005 DE 14 JANEIRO DE 2022, em anexo enviada à administração 

pela empresa GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 

 A contratação da empresa GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA é justificada por ser a única 

empresa prestadora de serviços de transporte coletivo urbano, conforme contrato nº 805/2015 de concessão de 

serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do Município de Francisco Beltrão/PR. 

 A razão de escolha do Prestador de serviço acima identificado deu-se em razão da experiência no ramo de 

transporte coletivo urbano, por prestarem serviços ao Município, e, terem os veículos em condições de atender a 

demanda emergencial, no entanto vale destacar que o preço que será pago pela MEIA passagem será de R$ 2,00 

(dois reais), 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. 

 A quantidade solicitada para inexigibilidade de Licitação se deu pela apuração das demandas nos cursos 

técnicos, mas, poderá não será utilizado na totalidade. 

Vale ainda dizer que o contratado tem situação documental regular, conforme anexo neste expediente de modo 

individualizado. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3340 07.002 12.361.1201.2.032 3.3.90.33.03.00 000 

  

 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Inexigibilidade de 

licitação são vinculados à educação básica.   

 

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

TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 77.596.385/0001-26, estabelecida na Rua Pato Branco 

nº 199, CEP: 85.601-350, Bairro São Cristóvão, no Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no 

Artigo 25, Inciso I, 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, 02 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 18/2023, em 02 de março de 2023. 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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