Resultado Consolidado das contribuições recebidas durante a Consulta
Pública nº 01/2020 para aquisição de Ônibus Escolares

Contribuições da ANTONIA GONÇALVES
Assunto: Sugestões

Bom dia!
Minha sugestão a respeito da pesquisa é que sejam enviados ao município de Farias Brito - Ceará, novos
ônibus pra substituição daqueles que não estão em boas condições de uso, afim de melhorar o conforte
dos alunos.
Atencisamente
Antonia Gonçalves
Coordenadora do Transporte Escolar.
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Contribuições de DIEGO DIAS

Assunto: Transporte escolar

Olá, acho que a padronização teria que ser a nível nacional com van equipadas de câmeras internas para evitar
super lotações em veículos escolar melhorando mas condições de segurança de cada aluno e de van com no máximo
5 anos de uso com uma linha de crédito pelo BNDS pra quem está todo regularizado por cada prefeitura e estado,
movimentaria muito o mercado de van a nível nacional tirando as indústrias da ociosidade e acelerando a economia.
Enviado do meu iPhone
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Contribuições de JOSE JORGE
Assunto:

Eu tenho acompanhado e reivindicado muito essa transparência na licitação do transporte escolar no
município de Alenquer, e vejo que a realidade é bastante diferente. Pois, vejo que nossos gestores não estão
nem aí, para a qualidade do transporte escolar da Zona Rural. Aqui funciona assim, a empresa que sempre
ganha as licitações é sempre a mesma, e depois terceiriza com um preço mais baixo. Alenquer Pará
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Contribuições LEANDRO PEREIRA

Assunto: Criticas e sugestões referente aos ônibus do programa caminho da escolacriticas:

Os veículos caminho da escola, o para-brisa por ser muito grande e inteiriço ele trinca as laterais onde fixa o parabrisa
e além disso corta a borracha devido ao seu peso, o tacógrafo dá problema constantemente, não abre a gaveta, para
de riscar o sistema eletrônico constantemente dá problema também, a caixa de fusível onde é fixado o tacógrafo
quando chove enche de água, o fundo do bagageiro não é resistente devido a sua estrutura ser frágil, o forro interno
do veículo por ser muito frágil não resiste a água, causando muitas infiltrações de água e poeira tornado o forro
interno podre. com relação ao câmbio de marcha o mesmo fica escapando sozinho em algumas machas, os faróis
entram água constantemente.

sugestões:
Que o para-brisa fosse duplo, e forro interno mais impermeavel, e o sistema eletrico fosse de lampadas de
lede pois tem mais loga duração, o tacografo fosse localizado em um local mais resistente contra poeira e
agua.
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Contribuições de MAIQUIS NOBRE
Assunto: Ônibus ESCOLAR

Poderia pensar mas no conforto dos motoristas e ter um ventilador direcionado para os
motoritas!!e janelas mas resiste que os alunos força e abre e coloca a cabeça para fora
colocando em risco!!!
Obter o Outlook para Android
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Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL BOCAINA DO SUL
Assunto: Ônibus Caminhos da Escola

Boa Tarde.
Estive olhando o material enviado sobre o transporte.
Quanto ao número de poltronas, alguns veículos vêm com as poltronas com tres lugares, não sei
quanto aos demais municípios, mas acho inviável pois a acomodação para os usuários fica restrito,
transportamos crianças de todos os tamanhos então as poltronas com tres lugares nem sempre
são utilizadas se for colocar três crianças juntas elas ficam apertados na poltrona.
e automaticamente elas não sentam juntas por tamanho e sim por afinidade, ou porque um irmão
(ã) maior está estudando no mesmo horário.
Att.
Maiza Camargo Becker
Supervisora de Frotas
Municipio de Bocaina do Sul - SC
Fone: (49) 3228 - 0047
WhatsApp (49) 99137 - 6073
Livre de vírus. www.avast.com.

Livre de vírus. www.avast.com.
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Contribuições de EDUCAÇÃO PORTO
Assunto:
Bom dia . gostaria de dar aqui minha Opiniaõ sobre os onibus rurais , e cobrar do governo federal que nos envie mais
para o municipio de Porto dos Gauchos Mato Grosso .

Gostaria de dar aqui minha Opinião sobre os ônibus rurais , e cobrar do governo federal que nos envie mais para o
município de Porto dos Gaúchos Mato Grosso. Sobre os veículos precisariam melhorar mais onde se tem estradas de
terras pois entram muita poeira, parte elétrica é muito precária fios muitos finos que se desmancham no período de
chuvas .mas é um programa ótimo onde atende milhares de alunos da rede publica no âmbito rural. E que só fação
aquisições das marca Volks vagens /Man ou Volare V8l, Mercedes bens. os da marca Iveco não prestam temos três
que estão encostados auto custo com manutenção e não servem pra estradas de terras que são as únicas de nosso
município.
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Contribuições da PREFEITURA OURO PRETO DO OESTE
Assunto: CRITICA SOBRE OS ÔNIBUS ESCOLARES

BOM DIA!
DO PONTO DE VISTA TÉCNICO OS ÔNIBUS OS QUAIS MENCIONAM ATENDE OS
REQUISITOS.
HORA MENCIONADO NOS TRÊS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE.
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Contribuições do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MS
Assunto: Resposta Consulta pública.

Informamos que foram examinados minuciosamente as especificações dos veículos do Programa Caminho da
Escola.
Com base em nossas observações anteriores, não havia itens de segurança nas carrocerias conforme
Resolução COTRAN n. 504/2014, porém, observamos que as novas especificações foram contemplados. Sendo
assim, a Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) não possui considerações relevantes acerca do Item
proposto. Atenciosamente,

-GABINETE MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MS
Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco V - Parque dos Poderes
Campo Grande - MS CEP 79031-350
(67) 3318-2354/2371
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Contribuições da LILIAN ELIANE
Assunto: ônibus

Boa noite,
Nossa sugestão ,necessitamos de veículos maiores com capacidade acima de 60 lugares.
Lillian Eliane Batschauer
Secretária de Educação
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Contribuições da NADIA APARECIDA
Assunto: Consulta pública

Boa tarde.
Sou Nádia Aparecida de Souza Paula, estou como Secretária da Educação no município
de São Jerônimo da Serra no estado do Paraná.
Atualmente, nosso município não dispõe de condições para a aquisição de novos veículos
pois estamos sem o extrato do CAUC, o que nos desabilita de fazer solicitações pelo PAR.
Temos 36 linhas de transporte escolar, sendo que que 25 são terceirizadas. A frota própria
está sucateada devido condições ruins das estradas. Nossos veículos quebram com
frequencia e nossos alunos por por dias sem estudar.
Temos um gasto alto com transporte escolar devido a distância que muitos alunos residem,
e em algumas rotas, o veículo se desloca por muitos quilômetros para buscar, às vezes um
aluno. O repasse que recebemos é referente ao número de alunos, não haveria a
possibilidade de calcular esse repasse pela quilometragem rodada?
Agradeço a oportunidade e aguardo resposta.

Nádia Aparecida de Souza Paula
Secretária Municipal de Educação
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Contribuições do ALLAN ARAÚJO
Assunto: críticas e sugestões de especificação técnica dos ônibus.

Sr.(a) Gestor(a),

Informamos que a secretaria municipal de Itanhém, Bahia realizou a leitura das especificação técnica
dos ônibus, escolares e que a nossa maior preocupação é em relação a marca dos veículos, pois
dispomos de três modelos de marcas, Iveco, Mercedes-Benz e Volkswagem. A marca Iveco é a que
apresenta mais problemas tanto na durabilidade quanto na reposição de peças.
A secretaria também reivindica a renovação de nossa frota, pois nossos veículos já estão muito
velhos e apresentando muitos problemas mecânicos.
SDS

Allan Araújo Ferreira.
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Contribuições da Secretária Municipal da Educação de Palmas - TO
Assunto: Resposta a Consulta Pública nº 1/2020 - Ônibus Rural Escolar e Ônibus
Urbano Escolar Acessível

Em resposta a Consulta Pública nº 1/2020 - Ônibus Rural Escolar e Ônibus Urbano Escolar
Acessível, o município de Palmas se manifesta favorável as especificações contidas nos
documentos: Especificações Técnicas – Ônibus Escolar Rural e Especificações Técnicas Ônibus Urbano Escolar Acessível.
Atenciosamente,
Cleizenir Divina dos Santos
Secretária Municipal da Educação de Palmas - TO
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