
- TUTORIAL -
Planilha De Composição De Custos 

Convênio De Transporte Escolar 



MENU PRINCIPAL DO CONVÊNIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR

Planilha de Composição de Custos 
• Frota Própria 
• Frete 
• Passe escolar.

• Acompanhamento de Aceite do Convênio



• Ano Letivo: Ano da formalização ou aditamentos do convênio.
• Diretoria  em questão.
• Município em questão.

• Planilha para preenchimento dos Custos da FROTA PRÓPRIA.

• Planilha para preenchimento do Custo do FRETE.

• Planilha para preenchimento do Custo do PASSE.

• Calculo dos custos totais  
dos itens 1,2 e 3.

• Relatórios: Veículos, Alunos e Rota.
• Síntese Geral dos Alunos.



Preenchimento dos Custos de 

FROTA PRÓPRIA

Preenchimento dos Custos de 

FROTA PRÓPRIA



• Para Cadastrar os Custos da FROTA PRÓPRIA clique encima 
do ícone para abrir a tela de preenchimento.



• Caso o município não tenha a modalidade de FROTA PRÓPRIA aparecerá a

mensagem de “FROTA INEXISTENTE“ e não permitirá nenhum preenchimento.

• Havendo a modalidade a planilha abrirá normalmente.



• Para iniciar o preenchimentos dos custos desça a Barra de Rolagem 



• 1ª Parte – Preencher os Custos de 

Manutenção/Custeio - 200 dias letivos (A):

• Manutenção Preventiva.

• Manutenção Corretiva.

• Abastecimento (combustível)

Os valores dos combustíveis foram 

parametrizado de acordo com a  Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, com os valores 

estabelecido em cada região do estado.

• DPVAT será carregado automaticamente de 

acordo com os veículos cadastrados.

• Preenchendo, clique em “PRÓXIMO”



• 2ª Parte – Preencher os Custos de Motoristas 

(B):

• Motorista de Viagem Exclusiva para o Estado.

• Motorista de Viagem Compartilhada 

Estado/Município.

• Uniforme será preenchido automaticamente 

de acordo com a quantidade de motoristas 

informados.

• Preenchendo, clique em “PRÓXIMO”



• 3ª Parte – Preencher os Custos de Serviço de 

Monitoria (C):

• Preencha a quantidade de monitores de acordo com 

a contratação realizada (Servidor Público Municipal, 

Estagiários ou Terceirizado)

• Serviço de Comunicação e Uniforme serão 

preenchidos automaticamente de acordo com a 

quantidade informada.

Obs. Caso os monitores sejam terceirizados não é

adicionado Serviço de Comunicação e Uniformes, pois

deverá conter no Edital de Contratação estes

requisitos.



• Preenchendo tudo suba a barra de 

rolagem clique em “SALVAR”

• E siga para a próxima opção.



Preenchimento do FRETEPreenchimento do FRETE



• Para preencher o valor da quilometragem

do FRETE, clique no ícone para abrir a

planilha de preenchimento.



• Caso o município não tenha a modalidade de FRETE aparecerá a mensagem

de “FRETE INEXISTENTE“ e não permitirá nenhum preenchimento.

• Havendo a modalidade a planilha abrirá normalmente.



• Preencha os valores 

correspondentes e 

clique em “SALVAR”

e  “Finalizar 

Preenchimento”

___________________

Importante 

Após finalizar o 

preenchimento, não será 

possível realizar nenhum 

tipo de alteração

Finalizando o preenchimento de 

FROTA/FRETE abrirá para Diretoria 

inserir o valor do Passe Escolar 



PASSE ESCOLARPASSE ESCOLAR



• Para preencher o valor do PASSE, clique no ícone 
para abrir a Planilha de preenchimento.

Importante

A responsabilidade de cadastrar o valor 

do Passe Escolar é da Diretoria de 

Ensino, com isso o campo de 

preenchimento só ficará disponível na 

acesso da DE (Coordenador do Sistema)



• Preencha os valores 

correspondentes e 

clique em 

“ATUALIZAR”.

• Caso o Município não 

tenha essa modalidade 

o campo de 

preenchimento do 

valor ficará inativo.



• Ao preencher todos os 

valores das respectivas 

modalidades, clique no 

ícone “CUSTO ANUAL 

DO CONVÊNIO”  para 

visualizar os cálculos e 

valor do Convênio.



• Confira os valores e 

Finaliza o preenchimento



Relatórios

• Alunos Transportados

• Veículo

• Rota

• Viagem

• Síntese Geral



• Relatórios: Veículos, 
Alunos, Rota e Viagem.

• Síntese Geral dos Alunos.



Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE

Centro de Serviços de Apoio ao Aluno – CESAP


