
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSPORTE ESCOLAR: NOVA LEI DE LICITAÇÃO, AJUSTE NOS 

CONTRATOS E CONTROLE DA COVID-19 

 
Data: 23 e 24 de novembro de 2021. 

Horário: 1º dia: das 14h às 17h; 2º dia: das 9h às 12h e das 14h às 17h 

Local: Grande Hotel – Rede Master – Sala Larisa - Rua Riachuelo nº 1070. Bairro Centro Histórico 

- Porto Alegre -RS. Junto ao Shopping Rua da Praia. 

Solicitação: Por gentileza, encaminhar cópia ao setor de transporte escolar. 
 

Objetivos do curso:  

a) Esclarecer os aspectos jurídicos a serem adequados à legislação atual de trânsito, 

licitações, contratos e saúde pública; 

b) Apontar as disposições de editais de licitação e dos contratos administrativos a serem 

reformuladas, de modo a deixar claros os direitos e obrigações vigentes em decorrência 

de ajustes na forma de prestação dos serviços decorrentes da pandemia; 

c) Explicitar o direito aplicável nos casos de suspensão contratual, o que deve ser 

assegurado aos prestadores e a formalização dos ajustes. 

d) Pontuar os ajustes necessários ao regulamento e ao plano municipal de transporte 

escolar; 

e) Esclarecer as principais alterações decorrentes da nova lei de licitações e contratos 

administrativos. 
 

Considerações importantes:  
 

O Direito Público está passando por profundas reformulações em diversas áreas, dentre as quais 

o novo regime jurídico aplicável às licitações e contratos administrativos, vigilância sanitária, 

trânsito, proteção de dados e outras áreas, de grande impacto na sociedade. 

O transporte escolar sofre impacto direto de muitas destas disposições, razão que motiva a 

cuidadosa revisão do regime jurídico aplicável, de modo a deixar claro, tanto para o Município 

quanto para os contratados, a relação de direito que deve pautar a execução dos contratos e os 

ajustes necessários aos atos formais que regem a prestação dos serviços. 

O curso oportunizará uma ampla revisão dos institutos jurídicos aplicáveis, com ênfase para as 

inovações legislativas e as decorrentes da nova jurisprudência que vem sendo moldada à luz 

desse novo direito. 

Evidencia-se, pela extrema importância, a necessidade de adoção de protocolo de segurança de 

saúde, contemplando os ajustes nos veículos, as precauções a serem adotadas pelos condutores 

e monitores e os procedimentos a serem exigidos dos usuários. 

Realça-se que a fiscalização da execução dos serviços e do direito aplicável vem sendo fiscalizado 

com crescente ênfase pela Controladoria Geral da União (recursos do PNATE), TCE e Ministério 

Público, razão que impõe um permanente aperfeiçoamento das regras e do modo de prestação 

dos serviços 
 



 

Público-alvo: secretários de educação e servidores responsáveis pelo transporte escolar, 

comissão de licitações, assessores jurídicos, responsáveis pelo Controle Interno, fiscais do 

transporte escolar e aos demais responsáveis pela fiscalização dos contratos. 
 

Certificado e carga horária: Receberão certificados os participantes que obtiverem a frequência 

mínima de 75%. Certificados digitais, com verificação por QRCode. Carga horária: 10 horas-aula 
 

Inscrições e maiores informações: As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de 

novembro, através do site www.iem.inf.br. Vagas limitadas à capacidade da sala, respeitando 

os protocolos de distanciamento. Detalhes sobre o curso podem ser obtidos por telefone (51) 

3778-1188 ou e-mail iem@iem.inf.br. 

No caso de haver cancelamento do curso presencial, decorrente de disposição de autoridade pública, 

diretamente ao IEM ou por medida restritiva às atividades em geral, ao inscrito será assegurada a 

participação no curso em formato EAD, por videoconferência, mantendo palestrante e carga-horária, 

sem prejuízo aos participantes. Ocorrendo a reprogramação de data ou cancelamento de curso pelos 

motivos dispostos na cláusula anterior, o IEM não se responsabiliza pelo ressarcimento de qualquer valor 

aplicado na aquisição de passagem aérea ou terrestre, reserva de hotel ou outras aplicadas pelo 

inscrito. 

Demais informações e condições no termo de aceite, vinculado à inscrição no site do IEM.  

 

Investimento: 

QUANTIDADE DE 
PARTICIPANTES POR 
ÓRGÃO/EMPRESA 

PAGAMENTO 
ATÉ 15/10/2021 

PAGAMENTO 
APÓS 15/10/2021 

Valor correspondente ao curso. 
NÃO estão incluídas parcelas de 
alimentação, hospedagem, 
traslados e outras que se façam 
necessárias a participação no 
evento. 

VAGAS LIMITADAS 

1 participante R$ 680,00 R$ 740,00 

2 participantes R$ 650,00 por pessoa R$ 710,00 por pessoa 

3 participantes R$ 620,00   por pessoa R$ 680,00 por pessoa 

4 participantes ou mais R$ 590,00   por pessoa R$ 650,00   por pessoa 

Importante: Sua inscrição só será confirmada mediante pagamento. 
Inscreva-se em nosso site: www.iem.inf.br - VAGAS LIMITADAS! 
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Pauta do Curso: 
 

TRANSPORTE ESCOLAR: NOVA LEI DE LICITAÇÃO, AJUSTE NOS CONTRATOS E 
CONTROLE DA COVID-19 
 

1. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO TRANSPORTE ESCOLAR E AS INOVAÇÕES NORMATIVAS 
- As disposições de direito público. 
- Os princípios e institutos jurídicos de direito privado aplicados aos contratos de transporte escolar. 
- As demais fontes de direito a serem contempladas. 
2. O DIREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR E OS RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO 
- Normas aplicáveis, repartição de competências, serviços obrigatórios e facultativos, convênios e fontes 
de recursos. 
3. O PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR A SER CONTRATADO 
- A Definição doa detalhes que importam para a licitação e contratação. 
- Os encargos de responsabilidade dos prestadores. 
- A adequação de rotas e da forma de prestação dos serviços em razão da pandemia. 
- A explicitação clara das novas obrigações a serem assumidas pelos prestadores de serviço. 
4. A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, O EDITAL DE LICITAÇÃO E O PROCESSAMENTO LICITATÓRIO 
A nova Lei de Licitações e os institutos aplicáveis ao transporte escolar. Os ajustes necessários aos editais 
de licitação. O detalhamento do projeto básico e do projeto executivo. As cláusulas essenciais a serem 
contempladas. 
5. O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Cláusulas essenciais aos contratos de transporte escolar. Prazo dos contratos de prestação dos serviços. 
Possibilidades de subcontratação dos serviços e de locação de veículos de terceiros. A minuta dos 
contratos e os requisitos de validade. As exigências do edital transpostas na minuta de contrato. Os 
ajustes aos contratos de longo prazo em vigência. 
6. O PROTOCOLO DE ADEQUAÇÃO AO CONTROLE DA COVID-19 NO TRANSPORTE ESCOLAR 
A competência municipal para a regulamentação das normas de controle sanitário e as disposições 
estaduais e nacionais. A definição e regulamentação do Protocolo de Controle da Covid-19 no Transporte 
Escolar. Os ajustes aplicáveis aos veículos escolares. As rotinas de controle a serem adotadas pelos 
condutores e monitores. As medidas protetivas a serem exigidas dos alunos e demais usuários. Os 
encargos a serem adotados pelas escolas. 
7. OS REFLEXOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DECORRENTES DOS PERÍODOS DE SUSPENSÃO DO 
TRANSPORTE 
O Direito aplicável à suspensão contratual do transporte escolar. A definição prévia e clara dos direitos e 
obrigações a serem exigidos do contratante e do contratado. A questão dos custos fixos suportados pelo 
contratado e os encargos a serem assumidos pela Administração. O direito aplicável ao reajuste dos 
contratos, às indenizações, ao ressarcimento e ao reequilíbrio financeiro. Os apontamentos legais, 
doutrinários e jurisprudenciais. 
 

Ministrante: 

Darcí Reali. Advogado, mestre em Direito e docente da Universidade de Caxias do Sul, no Curso de Direito, 
Curso Superior de Gestão Pública e na pós-graduação em Direito de Estado e em Direito Ambiental (2005-
2015). Diretor do IEM (1997/atual).  Secretário Municipal de Administração (1993-1997) e assessor 
jurídico municipal (1997-2001). Autor e coautor de vários livros (Licitação e Contratação do Transporte 
Escolar; Manual do Motorista e do Operador de Máquinas; Sinalização Viária, o Guia dos Municípios, 
dentre outros) e grande número de estudos direcionados à Administração Municipal, nas áreas de 
transporte escolar, trânsito, Direito Administrativo, Previdenciário, Constitucional, Previdenciário, 
Tributário e Ambiental. Atua há 24 anos, através do IEM, na assessoria e consultoria jurídica e 
administrativa de Municípios. Ministra cursos e treinamentos (em diversos Estados do Brasil) nas áreas 
de Direito acima especificadas. Possui ampla experiência sobre municipalização do trânsito (transporte 
coletivo, táxi, mototáxi e moto-frete, sinalização viária) e transporte escolar. 


