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Ofício n° 144/GAB/AROM/2018 

 

Porto Velho, 23 de outubro de 2018. 

 

Ao Ilustríssimo Senhor 

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL – Superintendente de Licitações 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL 

COMPLEXO RIO MADEIRA 

 

 

Ilustríssimo senhor Superintendente, 

 

Com nossos cumprimentos cordiais, em atenção à 

correlação das atividades desenvolvidas por essa respeitável 

Superintendência aos municípios de Rondônia, pela composição que 

estabelecerá não apenas um valor de referência à contratação do 

Transporte Escolar, como também o valor a ser subsidiado pelo Estado 

aos municípios, vimos, com o devido respeito ao robusto material 

produzido por esse exímio órgão, apresentar considerações acerca do 

seu Caderno Técnico de prestação de serviços de Transporte Escolar1, 

estabelecido como padrão aos serviços de transporte de alunos, a 

constar: 

 

QUANTO A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 

1) Ao analisar a planilha de composição de custo dos 

veículos, esta entidade municipalista constatou que o 

cálculo que fora apresentado por essa hercúlea equipe 

                                                 
1 http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/publicacao-de-caderno-tecnico-para-transporte-escolar-rural-ro/ 

Publicado em 15 de agosto de 2018 

http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/publicacao-de-caderno-tecnico-para-transporte-escolar-rural-ro/
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técnica levou em consideração 12 (doze) meses, e não o 

coerente à prestação do serviço de Transporte Escolar, 

que é de 10 (dez) meses. Logo, na perspectiva técnica 

desta instituição, deveria ser analisado este ponto, posto 

que, só esta alteração resultará em uma diferença de 

quase R$ 0,10 (dez centavos), por quilômetro rodado. 

Tanto a composição do custo do ônibus, quanto da mão 

de obra devem ser estabelecidas sobre o interregno da 

prestação, e não de 12 (doze) meses. 

 

2) Acreditamos que o custo de lavagem do veículo está 

acima do valor cobrado no mercado de Rondônia. Faz-se, 

portanto, necessário mencionar que a quantidade 

estabelecida de lavagem não garante, em nada, que os 

veículos circulem limpos, devido ao pavimento onde 

rodam os ônibus. 

 

3) Também se verifica não ter sido considerada nas 

composições apresentadas no referido caderno qualquer 

menção quanto à remuneração de capital. Veja-se que 

deve ser contabilizado, no mínimo, capital de “garagem, 

oficina e escritório”. A remuneração do capital imobilizado 

não deve ser apenas dos veículos, mas de terrenos, 

edificações e equipamentos de garagens, almoxarifado e 

oficina. Só nesta simplória composição, observa-se uma 

variação entre 0,2% a 05%. 

 

4) A composição de custo bruto, item 4.1, foi definida em 6%, 
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não refletindo a atividade prestada. Verifica-se ser preciso 

analisar o lucro bruno em relação ao grau do risco da 

prestação dos serviços. E tal reflexo pode ser observado, 

quando analisado pela ótica da planilha de custos de 

transporte público por ônibus da ANTP2, que determina 

que a Taxa de Risco Baixo é de 5,02%, Risco Médio de 

7,31% e de Risco Alto de 12%. Percebe-se, portanto, a 

necessidade de se ter um risco de 12%, em estrita 

observância ao Elevado Risco e aos atrasos no 

pagamento, logo, utilizar de 6% não reflete 

satisfatoriamente o grau de risco na operação. 

 

5) Observa-se novamente um grave equívoco, ao nosso 

olhar, na composição dos encargos e tributos, que 

compõem a prestação dos serviços, objeto do Caderno, 

vez que, não foram computados o Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica IRPJ (2,4%) e a CSLL (1,08%). 

 

Nobre Superintendente, apenas estes 05 (cinco) itens que 

trazemos as observações com os devidos fundamentos técnicos, que 

acreditamos, obviamente, que carecem de retificação, pois alteram a 

composição de custo da prestação em mais de 14% (quatorze por 

cento). 

 

QUANTO AO CUSTO DE MÃO DE OBRA - “PESSOAL” 

   

                                                 
2 Custo dos serviços de transporte público por ônibus 

http://files.antp.org.br/2017/8/21/1.-metodo-de-calculo--final-impresso.pdf - pagina 161 

http://files.antp.org.br/2017/8/21/1.-metodo-de-calculo--final-impresso.pdf
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1) Devem ser rateados os benefícios computados de mão de 

obra, a constar do monitor e motorista pelo período da 

contratação, que é de 10 (dez) meses e não de 12 (doze) 

meses, como dispõe a planilha. 

 

2) Também ponderamos para a necessidade de se atualizar 

os valores dos veículos novos, bem como de óleo diesel, 

pneus novos, recapagens, salários de motoristas e 

monitores para os custos de 2018, tendo em vista que a 

publicação é datada de agosto de 2018, com valores 

com mais de 12 (doze) meses de defasagem; 

 

QUANTO À PLANILHA DE DEPRECIAÇÃO LINEAR 

 

1) Tal como o equívoco que ocorrera nas demais 

composições, estabeleceu-se a depreciação sobre o 

interregno anual e não do período contratual, que é 

estabelecido nos contratos desta natureza, portanto, a 

depreciação deve ser estabelecida pelo tempo 

contratual que é de 10 (dez) meses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os valores estabelecidos na composição de custo não 

contemplam veículos de reserva ou tripulação de reserva, comumente 

exigidos nos editais deflagrados para essa contratação. Portanto, ao 

nosso ver, é coerente que sejam solicitados, ao bem da prestação de 
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serviços essenciais, posto que, o transporte de educandos possui esta 

característica. 

 

Também observamos que a composição não considera a 

análise de custos das constantes paradas, próprias da funcionalidade 

do serviço de ônibus coletor de passageiros, que aumentam em muito o 

consumo de combustível como também a sua autodepreciação. 

 

Importa inda lembrar que, o valor de depreciação linear só 

pode ser aplicado para contratos de duração igual ou superior à vida 

útil do veículo. Logo, a depreciação real do veículo, no primeiro ano, 

ultrapassa os 25%. 

 

Logo, para que tenhamos o resultado esperado, deve-se 

refletir em sua totalidade os custos inerentes à prestação dos serviços, 

para que não tenhamos um desequilíbrio e frustrarmos uma contratação 

adequada, ou até mesmo, não permitirmos um sinalagma contratual 

inadequado à atividade. 

 

  Nossa R. Corte de Contas já analisou dedicadamente o 

funcionamento do Transporte Escolar em Rondônia, deixando cristalino 

nos relatórios conclusivos de auditórias, que ocorre uma prestação com 

qualidade e segurança muito inferior ao mínimo exigido pelas normas 

aplicáveis e, cabendo a todos viramos essa página, e isso só é possível 

com um dimensionamento adequado dos custos e uma rigorosa 

fiscalização. 
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  Tal transformação dessa realidade começa pela boa 

mensuração de gastos, objeto desse Caderno, devendo considerar 

obrigações de ordens tributárias e social (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Ad. 

Imposto de Renda, ISS, INSS e IRRF), bem como, todo o capital investido 

e exaurido na prestação, aluguel de escritório, água, energia, 

prestadores de serviços de transporte escolar, sinalização de veículos, 

enfim, todos os compromissos e manutenções impostas a empresa, 

devem ser abordadas para que a prestação possa estar condizente ao 

necessário. 

 

Consoante a isso, há também a atuação fiscalizatória do 

Ministério Público do Estado de Rondônia, que faz constante vigilância 

com primazia no cumprimento do regramento jurídico ao setor, como 

também prioriza a segurança contratual com as garantias de 

executividade do serviço pelos contratados, sem prejuízos ao primado 

da economicidade ao erário público.  

 

De todo o exposto, pedimos tão somente uma análise 

acurada por essa Superintendência sobre os pontos aqui explicitados, já 

que, não se busca veículos em más condições de conservação e 

higiene, sem requisitos de segurança suficientes e adequados para o 

Transporte Escolar. Ao contrário, esse excepcional Caderno Técnico 

deverá permitir uma contratação adequada, contemplando um antigo 

anseio da comunidade municipalista, que espera poder executar tal 

serviço com as condições de justeza de valores que possa condizer com 

os repasses recebidos para tal, assim como, conduzir-se por 

contratações menos antieconômicas e mais eficientes, atendendo a 
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proteção e promoção do processo educacional com o transporte 

alunos. 

 

Sendo o que temos ao momento e, confiantes de vossa 

análise, pedimos a suspensão da utilização dessa planilha, até a devida 

verificação dos pontos aqui aclarados. 

 

 

Airton Gomes 

Presidente 


