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 CALIL RODRIGUES CARVALHO ASSUNÇÃO, brasileiro, 
solteiro, portador do CPF n° 996.348.303-82, advogado inscrito na OAB/PI 
14.386, e-mail calil_advogado@hotmail.com, domiciliado na Rua 9, nº 5219, 
bairro Satelite, Teresina – Piauí, CEP 64059-360, vem apresentar 
IMPUGNAÇÃO ao instrumento convocatório do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 031/2021, deflagrado pela Prefeitura Municipal do 
Paulista - PE, e que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA-PE., nos termos do item 13.1 
e seguintes do edital, bem como pelos ditames previstos na Lei 8.666/93, o que 
passa a fazer com base nos argumentos fáticos e jurídicos que seguem: 
 
 O edital prevê em sua cláusula 13.1 e seguinte a possibilidade de 
impugnação, verbis: 
 

13.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento 
das propostas e dentro do horário de funcionamento da Prefeitura 
Municipal do Paulista/PE, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE 
através do sistema www.bll.org.br, cabendo ao(à) pregoeiro(a) decidir 
sobre o requerimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou 48 
(quarenta e oito) horas. A petição será dirigida à autoridade 
subscritora do edital. 
 

 Assim, o impugnante é parte legítima para apresentar a presente 
impugnação, o fazendo na forma e prazo previstos. 
 



EXIGÊNCIAS QUE VIOLAM OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS 
DA LEI DE LICITAÇÕES - RESTRIÇÃO AO CARÁTER 
COMPETITIVO DO CERTAME 
 
 Um dos pilares básicos dos procedimentos licitatórios é a garantia da 
competitividade, fator preponderante para propiciar a obtenção da proposta 
mais vantajosa para a Administração. 
 
 Desta forma a Lei de Licitações é clara ao proibir a inserção, nos editais, 
de cláusulas que restrinjam a competitividade, vejamos: 
 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 
12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                

 
  

O edital analisado prevê exigências que frustram esse caráter 
competitivo, limitando o número de participantes, vejamos no item a seguir: 
 
1 – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PELO CRA/PE 
 
 No Termo de Referência, anexo ao presente Edital, vê-se a clara e 
manifesta violação ao princípio da competitividade com a exigência exacerbada 
a qual insurge-se este impugnante. Senão vejamos o teor do item 7.1.7. 
 

7.1.7. Juntamente com os documentos de habilitação as 
licitantes deverão apresentar certificado de regularidade 
emitido pelo CRA/PE (Conselho Regional de 
Administração de Pernambuco), acompanhado de Certificado de 
Regularidade Técnica com os dados do profissional responsável pela 
prestação de serviços; 



 
É simples a leitura do excerto colacionado, podendo-se extrair que para 

que haja válida habilitação do licitante para concorrer ao certame o mesmo deve 
apresentar ainda na fase de habilitação um certificado de regularidade emitido 
exclusivamente pelo CRA/PE. 

 
Ora, ilmo. pregoeiro, tal exigência demonstra clara mácula no 

procedimento licitatório, onde empresas que possuem sua sede e núcleo de 
atuações em Estados distintos do Pernambuco teriam claro desfavorecimento 
ao concorrer com as empresas locais, isto porque certamente apenas as 
empresas locais possuem tal certificado. 

 
No mais, a fim de resguardar a isonomia, deveria o presente 

instrumento convocatório retirar a vergastada exigência, ou, caso entendesse de 
suma importância, que permitisse a apresentação de tal certificado emitido por 
qualquer dos Conselhos Regionais de Administração da federação. 

 
Desta feita, não há outra solução para o presente caso senão o 

acolhimento da presente impugnação para que seja sanado o vício, caso 
contrário, estar-se-á ferindo princípios sensíveis do procedimento licitatório, 
como a isonomia e a ampla competitividade. 

 
2 – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO CRLV 
CONSTANDO A OBSERVAÇÃO “TRANSPORTE ESCOLAR” 
COMO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 
VINCULAÇÃO DE VEÍCULOS AINDA NA FASE DE 
HABILITAÇÃO – QUITAÇÃO DO SEGURO REFERENTE AO ANO 
EM EXERCÍCIO 
 

Observa-se no item 11.6.3 que para fins de comprovação da 
qualificação técnica, o licitante deve apresentar o documento CRLV de cada 
veículo nos seguintes termos: 

 
11.6.3. A fim de comprovação da disponibilidade dos veículos, 
a licitante deverá apresentar o Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo – CRLV, com o respectivo seguro 
DPVAT devidamente quitado, referente ao ano em exercício e 
registrado na categoria aluguel, DEVENDO CONSTAR NO 
CAMPO DE OBSERVAÇÕES "TRANSPORTE 
ESCOLAR”; 
 

Veja-se que o Edital traz a exigência que o licitante apresente, ainda na 
fase de habilitação, o documento CRLV dos veículos, constando a observação 
“transporte escolar”, e que o seguro DPVAT do ano em exercício esteja 



devidamente quitado, para cada carro, como requisito de comprovação da 
qualificação técnica, o que se traduz em exigência descabida. 
 

Ora, pelo princípio da competitividade o Edital não deve conter 
cláusulas que restrinjam ou reduzam indevidamente o universo dos licitantes. 

 
No presente Edital, cujo objetivo é a prestação de serviço de transportes 

escolares, a apresentação dos documentos de CRLV como requisito para 
habilitação no procedimento licitatório restringe de maneira exasperada o 
universo de licitantes que podem concorrer. 

 
Isso porque o licitante não pode e nem deve vincular veículos 

específicos ainda na fase de habilitação, podendo comprovar a capacidade 
técnica para cumprir com o objeto do certame através de documentações 
diversas, como declaração de propriedade de veículos, constando a quantidade 
de carros. 

 
E mais, exige ainda que o licitante quite o seguro DPVAT de todos os 

veículos referente ao ano em exercício, que na mesma linha de raciocínio se 
traduz como oneração indevida ao licitante, que no momento da habilitação, 
não pode ser obrigado a ter ônus do qual apenas o vencedor do certame pode 
suportar.  

 
O item 11.6.2 do instrumento convocatório também se encontra em 

descompasso com a legislação, restringindo a competitividade, isso porque, 
assim como o supracitado item, fazendo exigências descabidas, vinculando 
veículos ainda na fase de habilitação, vejamos: 

 
11.6.2. Relação dos veículos para a execução dos serviços 
assumidos, informando: o Itinerário (item), Tipo de Veículo, 
Marca, Modelo, Placa do Veículo, Capacidade de Transporte 
de Passageiros (que deverá atender ao mínimo exigido para 
cada roteiro/item), e o Ano de Fabricação do Veículo 
(conforme documentação do veículo); 

 
Veja bem, no momento da licitação, o licitante não é obrigado a 

apresentar exatamente os mesmos carros com os quais se servirá na prestação 
do serviço, podendo inclusive, apresentar carros melhores, mais novos e mais 
modernos que os utilizados para concorrer, assim, não se deve vincular a 
comprovação da disponibilidade dos veículos à apresentação dos documentos 
CRLV dos veículos. 

 
Inclusive, há de se relembrar, conforme narrado, que a exigência pode 

ser facilmente substituída por medida que traga a mesma segurança ao licitante 



e ao mesmo passo mantenha a competitividade intacta, qual seja, a apresentação 
de declaração do licitante que possui os veículos em volume/quantidades 
suficiente para cumprir com o objeto do futuro contrato. 

 
Nesses termos temos a firme jurisprudência, in verbis: 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA 
NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO 
DE VÍCIOS NO EDITAL. EXIGÊNCIAS DESCABIDAS 
AOS LICITANTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA 
ISONOMIA E DA COMPETITIVIDADE. 
OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE EVIDENTE. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3°, CAPUTE 1°, I, 27, 30 
E 31, DA LEI 8.666/93 E 37, XXI, DA CF/88. 
SENTENÇA INTEGRADA EM NECESSÁRIO 
REEXAME. 
1. AS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO 
PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
DEVERAO ATENDER, ACIMA DE TUDO, O 
INTERESSE PÚBLICO; INTERESSE ESTE QUE 
REQUER, INCLUSIVE, UMA MAIOR 
PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES NO CERTAME. O 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇAO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO DEVERÁ SER INTERPRETADO 
NO SENTIDO DE PROPORCIONAR UMA MAIOR 
PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS, SEM 
PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EM 
CONST... 
( TJ BA – REEXAME NECESSÁRIO – REEX 7111422008 
BA 71114-2/2008. Publicado em: 07/04/2009) 
 

Desta feita, depreende-se que não se deve exigir dos licitantes a 
apresentação de documentação que seja rigorosa e excessiva e acabe por 
restringir o universo dos licitantes, é o caso, devendo no tópico ser reeditado o 
presente edital a fim de que seja retirada a exigência de apresentação dos 
documentos CRLV dos veículos como requisito de comprovação de 
qualificação técnica, ainda na fase de habilitação. 

 
3 – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DO VEÍCULO EXPEDIDA EXCLUSIVAMENTE 
PELO DETRAN/PE – REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Mais uma vez, o Edital, seguindo a tendencia dos itens supra 
impugnados, traz expressiva mácula ao procedimento licitatório, em flagrante 
desrespeito à concorrência e ao princípio da competitividade. 



 
Vejamos o teor do item 11.6.4, abaixo colacionado: 
 

11.6.4. Termo de Autorização do veículo (para cada veículo 
relacionado) expedido pelo DETRAN-PE, para exploração 
dos serviços de transporte escolar, constando o Nº do registro 
da empresa no órgão e as características do(s) veículo(s) 
utilizado(s); 
 

No mesmo segmento da irregularidade apontada no item 1 desta 
impugnação, exigir que o termo de autorização do veículo seja expedido 
exclusivamente pelo DETRAN/PE se mostra como medida parcial e que visa 
favorecer as empresas locais, impedindo uma maior abrangência na participação 
dos licitantes, que fatalmente serão desclassificados por serem de estados 
diferentes da federação, com veículos autorizados pelos Detran’s de outros 
estados. 

 
Dessa forma, é sempre imperioso relembrar que a lei 8.666/93 prima 

pela isonomia no procedimento licitatório, senão vejamos: 
 

Art. 3°  A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

 
Assim sendo, a fim de garantir o princípio constitucional da isonomia e 

assegurar a ampla competitividade com o objetivo de galgar a melhor 
contratação para os interesses da administração pública, não deve o edital trazer 
cláusulas que frustrem ou limitem tais objetivos. 

 
Ora, exigir que os veículos tenham termo de autorização expedido 

exclusivamente pelo DETRAN/PE favorece as empresas locais e restringe o 
universo de interessados em concorrer à licitação, de maneira isonômica o edital 
deveria permitir que sejam apresentados os termos de autorização emitidos por 
qualquer DETRAN dos estados da federação, nesta fase, e, após a contratação, 
que fossem regulamentados pelo DETRAN/PE, local onde ocorrerá a 
prestação de serviço. 

 
Desta feita, pelo exposto, imperiosa a reedição desta cláusula editalícia 

com o afã de assegurar os primados constitucionais e infraconstitucionais. 



 
4 – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO 
REFERENTE A TODOS OS VEÍCULOS COMO REQUISITO DE 
HABILITAÇÃO – REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

É necessário destacar o teor do item 11.6.5 do instrumento 
convocatório n° 31/2021, ipsis verbis: 

 
11.6.5. Comprovação de Apólice de Seguro com 
responsabilidade civil, danos corporais e materiais a 
passageiros e a terceiros para todos os veículos; 
 

É nítida a abusividade da exigência feita pela licitante, impondo cláusula 
que restringe a competitividade e onera indevidamente os concorrentes. 

 
Vejamos, exigir que o licitante realize e comprove possuir apólice de 

seguro com responsabilidade civil, danos corporais e materiais a passageiros e a 
terceiros para todos os veículos ainda na fase de habilitação onera de maneira 
exagerada o participante do certame, o que certamente dará causa à frustação 
da competitividade. 

 
Acontece que, a fase a qual estar-se-á vivenciando no momento é a de 

habilitação, ou seja, todos os licitantes que comprovarem os requisitos legais 
(técnico, jurídico, etc.) poderão participar e passar para a fase de classificação, 
da qual apenas consagrará 01 (um) vencedor. 

 
Apenas o vencedor do certame assinará o contrato e será remunerado 

pelo mesmo, sendo oponível apenas a ele a necessidade de possuir apólice de 
seguro para todos os veículos que serão utilizados na prestação do serviço. 
Dessa forma, é descabida a exigência de apresentação de apólice de seguro 
contratada ainda na fase de habilitação, como forma de comprovação de 
qualificação técnica. 

 
Outrossim, vale ressaltar que a exigência demonstra a necessidade da 

“comprovação da apólice de seguro”, ou seja, a contratação em definitivo ainda 
na fase de habilitação, e não apenas da cotação do seguro, que seria medida que 
não restringiria a competitividade. 

 
Pelo exposto, deve ser reeditado o instrumento convocatório a fim de 

ser retirada a exigência de comprovação de apólice de seguro de todos os 
veículos, por ser medida exasperada e ilegal, que restringe a competitividade. 
 
DEFICIÊNCIAS DO EDITAL QUE IMPEDEM E/OU 
DIFICULTAM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 



 
1 – AUSÊNCIA DA PREVISÃO DO QUANTITATIVO/VOLUME DE 
VEÍCULOS E ALUNOS QUE SERIAM TRANSPORTADOS 
 

A Lei 8.666/93 é clara ao exigir que o edital seja claro e preciso quanto a 
descrição dos serviços e forma de sua execução, e ainda torna obrigatório a 
existência do projeto básico/termo de referência e do orçamento detalhado do 
preço adotado, senão vejamos: 

 
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o 
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por 
esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
[...] 
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 
especificações e outros complementos; 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante 
vencedor; 
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes 
à licitação. 

 
Os elementos que devem compor obrigatoriamente o projeto básico 

estão discriminados no art 6° da Lei 8.666/93 (lei de licitações e contratos), 
verbis: 

 
Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: 
IX - Projeto básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante 
as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem; 



c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 

 
Pois bem, relembra-se que o objeto a ser licitado é a contratação de 

empresa para prestar o serviço de transporte escolar no município do 
Paulista/PE, desta feita, a fim de cumprir com as exigências da lei 8.666/93 a 
municipalidade deveria fornecer todos os elementos necessários e suficientes 
para a formulação das propostas. 

 
Em análise ao Edital e ao seu Termo de Referência percebe-se que em 

momento algum trazem expresso ou fazem referência ao volume de alunos que 
serão transportados por cada viagem, informação de suma importância na 
formulação das propostas dos licitantes. 

 
Note-se que para elaborar a proposta de preço em conformidade com o 

que determina o Edital, é fundamental que se consiga calcular os custos da 
operação e por consequência estimar o preço a ser ofertado para o item. 

 
Tal informação é de tamanha importância que o próprio instrumento 

convocatório no seu anexo I (Termo de Referência) previu a importância de os 
veículos terem capacidade suficiente para atender à demanda de alunos, 
contudo, como citado, em momento algum informa o volume de alunos, 
vejamos o teor do item 3.3 do TR, verbis: 

 
3.3. Os veículos deverão ter capacidade suficiente para atender 
a demanda de alunos; 
 

Da mesma forma, no simples cotejo do item 5 do Edital “Das 
especificações e quantitativos” com o TR observa-se que a municipalidade mais 
uma vez omitiu a informação necessária sobre a quantidade de veículos que 
devem ser postos à disposição pelo licitante na prestação do serviço. 

 
Dessa maneira, da forma como disposto no instrumento convocatório 

e no TR, é impossível para o licitante formular uma proposta que seja adequada 



com a realidade que irá vivenciar, uma vez que, ausentes a previsão de alunos a 
serem transportados e de veículos que devem ser disponibilizados, é impossível 
ao participante previr os custos que terá com a atividade. 

 
Nesse trilhar, é necessário que se republique o Edital e seus anexos com 

a alteração necessária, apontando detalhadamente a previsão/estimativa de 
alunos que serão transportados por cada lote e em cada viagem, a fim de 
possibilitar que o licitante formule sua proposta de maneira adequada. 
 
2 – INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS EXIGÊNCIAS DO TERMO 
DE REFERÊNCIA E DO EDITAL – QUANTIDADE DE ROTAS E 
VIAGENS 
 

Na descrição do objeto licitatório a municipalidade justificou a 
aglutinação do objeto em lote único sob alegação de facilitar o gerenciamento 
contratual, bem como obter economia de escala o que reduziria os custos da 
administração. 

 
Dessa forma, colacionou no Edital e seus anexos a seguinte tabela 

descrevendo o objeto a ser licitado e seu lote único, abaixo colacionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ato contínuo, o TR previu no item 3.1 os horários que serão 

obedecidos para cada viagem, em 03 (três) turnos, senão vejamos: 
 

3.1. A empresa deverá seguir rigorosamente os horários abaixo 
mencionados, para que não haja prejuízo aos alunos e nem para 
o calendário escolar: 
a) No turno matutino a entrada deverá ser às 07h30min, com 
saída às 12h00min; 
b) No turno vespertino a entrada deverá ser às 13h00min, com 
saída às 17h30min; 
c) No turno noturno a entrada deverá ser às18h40min, com 
saída às 22h00min. 
 

Ressalta-se que em momento algum o edital ou o TR previu a 
quantidade de veículos que devem ser postos à disposição do serviço a ser 
licitado, contudo, como previu os três turnos e a divisão em 24 rotas, infere-se 
que no mínimo o licitante deve dispor de 24 veículos para a prestação, sendo 
01 (um) por rota. 

 
Nesse passo, presumindo-se que 01 (um) veículo será responsável por 

cada rota, vale ressaltar o teor da rota 02 em que serão percorridas 09 (nove) 
viagens por dia, com um total de 198 viagens por mês, o que demonstra uma 
sobrecarga gigante, o que certamente ocasionará em uma prestação ineficiente 
do serviço. 

 
Pelo exposto, visando uma melhor prestação dos serviços, faz-se 

necessária a readequação do quantitativo de viagens por rotas, em especial na 
rota 02, para que se encontre em equidade com as demais rotas, e, dessa forma, 
assegurar uma prestação eficiente e igualitária, observando os primados 
constitucionais e licitatórios. 
 
DOS PEDIDOS FINAIS 

 
Ante o exposto requer-se que seja recebida e acolhida a presente 

impugnação, devendo ser reeditado o instrumento convocatório, da seguinte 
forma: 

a) Que seja alterado o item 7.1.7 a fim de retirar a necessidade de 
apresentação de certificado de regularidade emitido exclusivamente 
pelo CRA/PE, permitindo a apresentação de certificados emitidos 
pelos conselhos dos demais estados da federação; 
 

b) Alteração dos subitens 11.6.2 e 11.6.3 a fim de retirar a necessidade 
de apresentação do documento CRLV com a observação “transporte 



escolar” e com o seguro DPVAT do ano em exercício quitado, bem 
como retirar a necessidade de vinculação de veículos específicos 
como forma de comprovação da qualificação técnica, ainda na fase 
de habilitação; 

 

c) Alteração do subitem 11.6.4 com a finalidade de retirar a necessidade 
de apresentação de termo de autorização do veículo expedida 
exclusivamente pelo DETRAN/PE, como requisito de qualificação 
técnica, permitindo a emissão de tal documento por qualquer 
DETRAN da federação; 

 

d) Alterar o item 11.6.5 a fim de retirar a necessidade de comprovação 
da contratação de apólice de seguro para todos os veículos, como 
requisito de qualificação técnica, ainda na fase de habilitação; 

 

e) Preveja de maneira expressa no Edital e no TR a previsão/estimativa 
de veículos que serão utilizados na prestação do serviço, bem como 
o volume de alunos que serão transportados em cada turno e em cada 
rota do lote único; 

 

f) Revisto o quantitativo de viagens em cada rota prevista para o lote 
único, no Edital e TR, a fim de equilibrar, em especial a rota 02, a fim 
de que todas as rotas mantenham uma equidade e que a prestação do 
serviço se dê de maneira satisfatória. 

 
Requer-se ainda a suspensão do certame, a critério da Administração, 

tendo em vista ser a medida mais compatível com o interesse público. 
 
 
Teresina, 03 de janeiro de 2022. 
 
 

CALIL RODRIGUES CARVALHO ASSUNÇÃO 
CPF n° 052.934.893-48 


