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ISD – MD85 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS  

 

1. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade o estabelecimento de requisitos 

para a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 

funcionários e alunos, com veículos, combustível e motoristas devidamente 

legalizados e habilitados, de acordo com as disposições do código de trânsito 

brasileiro e demais normas em vigor, conforme a descrição dos trajetos constantes 

do  ANEXO I, a fim de atender as necessidades do Instituto de Ensino e Pesquisa 

Alberto Santos Dumont (ISD), situado à Avenida Alberto Santos Dumont, nº 1560, 

Distrito de Jundiaí, Macaíba / RN. 

2. REFERÊNCIA 

2.1 - Na realização dos serviços DEVERÃO ser utilizados os seguintes veículos: 

  

A) 01 (um) ÔNIBUS ADAPTADO, subtipo executivo e capacidade mínima de 

lotação para 50 (cinquenta)  pessoas sentadas;  

B) 01 (um) MICROÔNIBUS ADAPTADO, subtipo executivo e capacidade mínima 

de lotação para 30 (trinta) pessoas sentadas. 

  

2.2  - Os veículos deverão ter ano de fabricação 2018 ou superior, e atender a todas 

as exigências do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes em 

vigor. 

 

2.3 - Os veículos deverão estar devidamente licenciados para os fins a que se 

destinam e em perfeitas condições de funilaria, mecânica, elétrica e técnica, bem 

como de acordo com os requisitos de segurança, conforto, higiene e limpeza e 

em bom estado de uso e conservação, o que será verificado pela 

CONTRATANTE antes da assinatura do respectivo Instrumento Contratual e em 

vistorias periódicas durante a vigência do contrato, sendo que eventuais falhas e 

/ ou mau estado de uso e conservação apontados deverão ser regularizadas 

imediatamente após o comunicado do CONTRATANTE  à CONTRATADA; 
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2.4  - Os motoristas deverão ser legalmente habilitados, nos termos do artigo 138 do 

Código de Trânsito Brasileiro para dirigirem os veículos constantes do item 2.1 - 

A e B deste Memorial , com carteira de habilitação dentro do prazo de validade e 

compatível com a categoria, bem como, deverá estar com os respectivos exames 

médicos em dia, conforme regulamentação do CONTRAN e demais normas em 

vigor, o que será verificado e fiscalizado pelo CONTRATANTE ;  

 
2.5  - Os trajetos estabelecidos para os veículos deverão ser fielmente cumpridos 

pela CONTRATADA, podendo, de acordo com a necessidade que se apresente, 

haver alteração dos mesmos , o que será comunicado pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA; 

 
2.6  - A CONTRATADA está obrigada a manter seguro em favor dos passageiros e 

de terceiros, não restando para a CONTRATANTE qualquer responsabilidade por 

sinistros, acidentes ou danos pessoais, materiais e/ou morais ocasionados em 

decorrência direta ou indireta da execução dos serviços, seja por culpa da 

CONTRATADA ou de terceiros; 

 
2.7 - A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à 

execução dos serviços de transporte contratado, especialmente, o Código de 

Trânsito Brasileiro, as normas e resoluções em geral editadas pelos órgãos de 

trânsito, a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, de segurança e medicina 

do trabalho e outras pertinentes à matéria; 
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Anexo 01 

  PERCURSO  SAÍDA  CHEGADA  

ÔNIBUS - TRAJETO 01 

Saída da Av. Praia de Ponta Negra (Praça dos 
Gringos em Natal) sentido Av. Engenheiro 
Roberto Freire, BR-101, BR-304 com destino 
ao ISD em Macaíba - aproximadamente 30km 

7h05 8hs  

Saída do ISD em Macaíba sentido Centro de 
Macaíba (Supermercado Favorito) e 
retornando ao ISD em Macaíba - 
aproximadamente 15Km 

12h 13h10 

Saída do ISD em Macaíba sentido BR-304, BR-
101, Av. Engenheiro Roberto Freire com 
destino a Av. Praia de Ponta Negra (Praça dos 
Gringos) - aproximadamente 30km 

17h05 18h15 

 

  PERCURSO  SAÍDA  CHEGADA  

MICROÔNIBUS - TRAJETO 
02 

Saída da Av. Capitão-Mor Gouveia 
(imediações da Rodoviária de Natal) sentido 
Av. Prudente de Morais, Av. Nevaldo Rocha, 
Av. Sen. Salgado Filho, BR-101, BR-304 com 
destino ao ISD em Macaíba - 
aproximadamente 35km 

6h50 8hs  

Saída do ISD em Macaíba sentido BR-304, BR-
101, Via Direta, Natal Shopping e retornando 
ao ISD em Macaíba - aproximadamente 
56Km 

12hs  13h15  

Saída do ISD em Macaíba sentido BR-304, BR-
101, Av. Sen. Salgado Filho, Av. Nevaldo 
Rocha, Av. Prudente de Morais com destino a 
Av. Capitão-Mor Gouveia (imediações da 
Rodoviária de Natal) - aproximadamente 
35km 

17h05 18h15 

 


