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Apresentação de justificativa e documentos ao Município de Paulista/PE – abril de 2022 

Ref. Of. Ofício TC/NEG/GAON N.º 044/2022 
 
1. Objetivo 

 

Esta Consultoria foi instada a se manifestar sobre questionamento e solicitação de documentos 

apresentados por Auditoria do TCE/PE em razão de fiscalização no Pregão Eletrônico Nº 004/2022, o qual 

tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar 

do Município de Paulista, tendo esta Consultoria responsabilidade sobre a elaboração do projeto básico. 

 

A seguir serão pontuados os questionamentos elencados pela equipe técnica do TCE/PE com 

respectiva justificativa desta Consultoria, quando atinente a pontos de sob nossa responsabilidade. 

 

a) De acordo com o Anexo B do Termo de Referência, as rotas foram entregues no formato *gpx, para 

visualização no software GPS TrackMaker ou similar. A equipe solicita tais arquivos com a 

comprovação de que não há sobreposição de rotas. 

 

Resposta desta Consultoria: Conforme exposto do relatório vestibular do Projeto Básico, o levantamento de campo 

(georreferenciamento) foi elaborado pela gestão municipal e entregue para esta Consultoria realizar a composição de 

custos e planilha orçamentária de preços, e por fim montar o projeto básico. Sendo assim, não estava sob nossa guarda 

e responsabilidade os arquivos digitais em formato GPX (Formato Intercambio de GPS). 

  Porém, após consulta ao setor da Prefeitura responsável pelo georreferenciamento, solicitamos os arquivos em 

formato SHP (Shapefile) e realizamos a conversão para GPX, sendo disponibilizados em pasta digital compactada. 

 

b) Em termos sucinto, a equipe do TCE/PE questiona o uso de um ônibus para execução de rotas curtas, a saber:  
 

 Rota 6 - Ônibus 6 (manhã e tarde)- Engenho Maranguape (Escola) - Maranguape - Janga (Escola) (Circular) 
- Total por viagem (km/trecho): 6,51 km - asfalto; 

 
 Rota 10 - Ônibus 10 (manhã e tarde)- Comunidade das Casinhas/Jaguarana (Nª Srª da Conceição) - Pau 

Amarelo (Escola) – Total por viagem (km/trecho): 6,34 km - asfalto; 
 
 Rota 11 - Ônibus 11 (manhã e tarde) - Comunidade das Casinhas/Jaguarana (Nª Srª da Conceição) - Pau 

Amarelo (Escola) – Total por viagem (km/trecho): 6,34 km - asfalto; 
 Rota 15 - Ônibus 15 (manhã, tarde e noite) - ã Praça do Cajueiro – Edifício Costa Dourada Residence - 

Hospital Nossa Senhora do Ó - Janga (Escola) - Total por viagem (km/trecho): 0,06 km em pavimento 
primário e 9,09 km em asfalto; 

 Rota 16 - Ônibus 16 (manhã, tarde e noite) - Praça do Cajueiro – Edifício Costa Dourada Residence - Hospital 
Nossa Senhora do Ó - Janga (Escola) - Total por viagem (km/trecho): 0,06 km em pavimento primário e 9,09 
km em asfalto; 

 Rota 17 - Ônibus 17 (manhã e tarde) - Praça do Cajueiro - Edifício Costa Dourada Residence - Hospital 
Nossa Senhora do Ó - Janga (Escola) - Total por viagem (km/trecho): 0,06 km em pavimento primário e 9,09 
km em asfalto; 
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 Rota 18 - Ônibus 18 (manhã)- Rota Praça do Cajueiro - Edifício Costa Dourada Residence - Hospital Nossa 
Senhora do Ó - Janga (Escola) - Total por viagem (km/trecho): 0,06 km em pavimento primário e 9,09 km 
em asfalto; 

 

Resposta desta Consultoria: As rotas com pequenas distâncias percorridas existem e estão sua maioria situada em 

áreas de grande fluxo e tráfego de veículos, fatos os quais impossibilitam um melhor aproveitamento do veículo de 

execução. Em uma análise das rotas questionadas pela Auditoria, constatamos todas percorrem avenidas de grande fluxo 

e congestionamento, especialmente nos períodos de pico, a saber: Rota 06 (Percurso 04) – percorre a Av..João Pereira 

de Oliveira (conflui o lado leste da cidade - beira mar do Janga c/ a PE 22 e o bairro de Engenho Maranguape); Rotas 

10 e 11 (Percurso 06) tem passagem pela Av. Cláudio Gueiros (principal saída do município para Olinda), trânsito de 

altíssimo fluxo; as Rotas 15 ,16, 17 e 18 (Percurso 09) alcançam essas duas citadas avenidas.  

 Sendo assim, objetivando melhor acondicionar o quantitativo de alunos transportados, garantir segurança e 

pontualidade no transporte, o qual é realizado dentro de um município inserto na região metropolitana e em rodagem com 

fluxos intensos, foram as razões para gestão optar nesse dimensionamento, por ora.  

   

c) Ainda, conforme detalhado acima, tem-se que as seguintes rotas tem o mesmo trajeto: 
 

 Rotas 2, 3 e 4 - Rota Mirueira (Escola) - CT do Sport – Comunidade Cesário de Melo (USF Rural II) - 
Estrada do Barro Branco - Av. Severino Josino Guerra - BR 101 - Jardim Paulista (Escola) 

 
 Rotas 7, 8 e 9 - Rota Posto Rema (Nª Srª da Conceição) - Pau Amarelo - Marinha Farinha (Escola) 

 
 Rotas 10, 11 e 12- Rota Comunidade das Casinhas/Jaguarana (Nª Srª da Conceição) - PE 022 - Pau 

Amarelo (Escola) 
 Rotas 15, 16, 17 e 18 - Rota Praça do Cajueiro - Edifício Costa Dourada Residence - Hospital Nossa 

Senhora do Ó - Janga (Escola) 
 

 Rotas 19 e 20- Rota Bar do Pé de Porco - Forte de Nossa Senhora dos Prazeres do Pau Amarelo - 
Janga (Escola) 

 
Resposta desta Consultoria: Apresentamos as mesmas razões expostas na resposta da alínea “b”.  A justificativa para 

uso de veículo com 44 passageiros + 1 motorista é a que melhor atende à realidade do município, comumente utilizado 

para transporte de estudantes e consignado nas orientações do Manual elaborado pelo TCE/PE. 

 
 
d) O Anexo I do Termo de Referência, no item 2.6 assevera que 20.526 alunos foram matriculados em 2021, sendo 
que apenas este processo licitatório tem previsão de atender 3.479 alunos. Como será o deslocamento dos 
restantes destes alunos? 

 
Resposta desta Consultoria: Resposta a cargo da gestão municipal. 
 
e) Segundo o item 9.1 do Anexo I do Termo de Referência, a licitação será dividida em 2 lotes, conforme 
estabelecido no Anexo A do mesmo documento. Porém, no Anexo A apenas se encontra o lote 1, com suas 44 
rotas. Existe o lote 2? Onde se encontra este lote? Em caso afirmativo, qual a motivação para esse lote? 
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Resposta desta Consultoria: Resposta a cargo da gestão municipal. Porém, registramos que o orçamento foi 
estimado em um único lote. 
f) De acordo com o sítio do G1, o Município de Paulista voltou com as aulas presenciais em 30/03/20221 para a 
metade das escolas municipais. Como está sendo realizado o transporte destes alunos? Há algum contrato 
vigente? 
 
Resposta desta Consultoria: Resposta a cargo da gestão municipal. 
 
 
g) Quem elaborou a ART de projeto? A equipe solicita tal documento. 
 
Resposta desta Consultoria: Registramos que esta Consultoria tem responsabilidade sobre informações do Projeto 
Básico, ressaltando a exceção do levantamento de campo, já noticiado em item anterior. Para tanto estamos 
encaminhando ART provisório, com respectiva guia de pagamento. O definitivo será encaminhado ao município após 
registro do pagamento no sistema do CREA. 
 

 

È o que se tem a informar, neste momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 

João Pessoa/PB, 08 de março de 2022 

 

 

Levi M. Pessoa –CREA-PB nº 161897743-1 
Engenheiro Projetista / Especialista em Gestão Pública/Mestrando em Economia 
 
 
 
CSL Primer Consultoria e Gestão Empresarial Eireli  
CNPJ nº 20.881.826/0001-14 - CREA/PB nº 003490300 
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�YuW�V̂VẀYuX~Z[X~]̂̂�[]̀aY V̀W̧Vm[Y�X_\W]UXYXVYW]UTn]XYX[]n]_̀�XY�XYZ[m̂m_UmY�X_U[̀UX±Y�m~Y�X~XŶV̀Y]_Um[Z[mÙ��XYXVYm³m�V��X±Ŷm[�Y[m̂XW�]�XYZX[
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