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Exposição de tema - ConsUni  
 

Autor(a)
*
: Gabinete da Reitoria 

Coautor(as/es): Prefeitura Universitária 

 

 

Tema
*
: Transporte universitário intercampi 

 

Justificativa/fundamentação
*
: 

 

O Pregão Eletrônico nº 05/2019 prevê a contratação de 6 ônibus executivos 

com 46 lugares para realização do transporte universitário intercampi, gerando um 

custo anual de R$ 2.988.000,00. 

 

Desde 2008, o número de ônibus contratados vem aumentando a cada pregão, 

assim como o custo anual deste contrato. Todavia, as restrições impostas pela 

legislação que rege essa contratação obrigam a redução do número de pessoas 

atendidas, mesmo com o aumento ou a manutenção do número de ônibus contratados. 

 

No arquivo anexo encontram-se os seguintes dados, que podem fundamentar a 

discussão mais aprofundada sobre o tema: 

 

1. Histórico dos pregões realizados para contratação de transporte intercampi, 

contendo número do pregão, dados da empresa vencedora, vigência do contrato 

e especificação dos itens contratados. 

2. Justificativa ou “motivação” para a contratação efetuada 

3. Descrição da legislação que rege essa contratação, bem como identificação de 

órgãos reguladores que atuam sobre a matéria. 

4. Gráfico com o histórico de valores contratados entre os anos de 2008 e 2019. 

 

  

 

Normativas relacionadas
*
:  

 

 Norma interna da UFABC: 

 

Resolução ConsUni nº 191, de 3 de dezembro de 2018, que institui as Diretrizes 

Orçamentárias para o ano de 2019. 

http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao_consuni_191_-

_institui_as_diretrizes_orcamentarias_para_o_ano_de_2019.pdf 

 

 

 Legislação sobre a matéria: 

 

Decreto nº 19.835, de 29 de outubro de 1982 

http://www.emtu.sp.gov.br//Sistemas/legislacao/categorias/fretamento/1982_dec19835

.htm 

http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao_consuni_191_-_institui_as_diretrizes_orcamentarias_para_o_ano_de_2019.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao_consuni_191_-_institui_as_diretrizes_orcamentarias_para_o_ano_de_2019.pdf
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/fretamento/1982_dec19835.htm
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/fretamento/1982_dec19835.htm
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Decreto nº 51.396, de 21 de dezembro de 2006 

http://www.emtu.sp.gov.br//Sistemas/legislacao/categorias/FRETAMENTO/2006_dec

51396.html 

 

Resolução STM-78, de 07 de novembro de 2005 

http://www.emtu.sp.gov.br//Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20escolar/2005

_res78.htm 

 

Resolução STM-42, de 27 de junho de 2008 

http://www.emtu.sp.gov.br//Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20metropolitan

o/2008_res42.htm 

 

 

Áreas relacionadas
*
: 

A matéria impacta em toda a comunidade universitária, especialmente no corpo 

discente. 

Mais diretamente são responsáveis pelo assunto a Prefeitura Universitária e o 

Gabinete da Reitoria. 

O assunto foi tratado em reunião entre a Prefeitura Universitária, a Chefia de 

Gabinete da Reitoria e dirigentes do Diretório Central dos Estudantes. Posteriormente, 

foi debatido em Reunião Aberta com a Reitoria, havendo transmissão ao vivo pela 

internet. 

O arquivo anexo contém as informações apresentadas nestas ocasiões. 

 

 

Objetivo(s) pretendido(s)
*
: 

 

Construir com a comunidade acadêmica o melhor entendimento possível sobre 

a relação entre a necessidade do transporte intercampi e os custos anuais deste 

contrato, considerando os papeis que devem ser desempenhados pela UFABC e 

também pelos órgãos públicos que têm competência sobre a matéria. 

http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/FRETAMENTO/2006_dec51396.html
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/FRETAMENTO/2006_dec51396.html
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20escolar/2005_res78.htm
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20escolar/2005_res78.htm
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20metropolitano/2008_res42.htm
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20metropolitano/2008_res42.htm

