programa

caminho da escola

PROGRAMA
CAMINHO DA ESCOLA.
Desde 2007, o Programa Caminho da Escola vem abrindo um novo horizonte para estudantes
do Brasil. O Programa é mantido pelo Governo Federal e tem como objetivo a renovação da
frota escolar que atende aos alunos que moram nas zonas rurais e urbanas. Esse é um trabalho
muito importante, que garante mais crianças e jovens dentro da sala de aula e menor evasão
escolar. Todos os ônibus adquiridos por meio do Programa são zero quilômetro e comprados
por preços reduzidos.
Por entender a importância da educação a Iveco criou um ônibus especial para atender ao
Programa Caminho da Escola. Como você verá nas próximas páginas, o Iveco GranClass 150S21
é perfeito para levar e buscar os estudantes com conforto e segurança. Além disso, ele é muito
forte e econômico, o que gera redução de despesas para a administração pública.
Para participar das licitações de fornecimento de veículos escolares é preciso firmar um convênio
com o FNDE e aderir ao Registro de Preços. O financiamento também pode ser realizado pelo
BNDES. Em caso dúvidas, entre em contato com a Iveco. Estamos prontos para atender você.
A participação da Iveco no Programa Caminho da Escola com o Granclass150S21 ajuda
as crianças brasileiras a irem e voltarem das salas de aula com segurança e conforto. Iveco Bus é
a sua nova escolha.

O transporte de estudantes na zona rural é mais eficiente com o
GranClass 150S21. Ele é bastante robusto, por isso é muito mais
seguro. Além disso, a carroceria é desenhada para proporcionar
conforto e comodidade para os estudantes, pois vem equipada
com porta-mochilas e espaço para guardar o material.

Granclass 150S21.

ECONOMIA PARA o poder público,
SEGURANÇA PARA OS ESTUDANTES.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Médio porte, para até 48 alunos sentados.
Utiliza chassi com suspensão reforçada e redução de balanço dianteiro e traseiro.
Permitindo assim o acesso a lugares acidentados.
Indicado para uso em estradas de terra, em condições severas de piso e relevo.

O GranClass tem tração 4x2 e motor diesel 4 cilindros. A
potência máxima é de 206cv, com torque máximo de 720Nm. O
chassi é mais alto e o balanço dianteiro e traseiro são reduzidos
para facilitar a transposição de atoleiros e obstáculos.

DISQUE DENÚNCIA: 0800 616161

Dispositivo de bloqueio do diferencial automático (facilita a transposição de atoleiros).
Modelo sem elevador: 48 lugares + motorista.
Modelo com elevador: 42 lugares + 1 box para cadeirante + motorista.

DISQUE DENÚNCIA: 0800 616161
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MODELO SEM ELEVADOR.
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MODELO COM ELEVADOR.

=

Itens de série
• S ensor e câmera de ré – maior segurança
e facilidade nas manobras.
• C adeira de rodas – todos os veículos
possuem uma cadeira de rodas a bordo.
• Sistema de sonorização com rádio AM/FM.
• C ronotacógrafo eletrônico – registrador
eletrônico instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.

• D uas lixeiras instaladas no salão
dos passageiros.
• S istema de bloqueio das por tas: previne
a aber tura das por tas com o veículo em
movimento*. Não permite a movimentação
do veículo com as por tas aber tas.
• Por tas com dispositivo anti-esmagamento.
• R oda reser va, macaco hidráulico e chave
de rodas no bagageiro traseiro.

• Cinto de segurança em todas as poltronas.
• S aídas de emergência nas janelas laterais,
teto e por ta.

A melhor opção
para os estudantes do brasil.

*O dispositivo pode permitir a aber tura da por ta de ser viço em velocidades inferiores a 5km/h, exclusivamente para procedimento de parada para embarque e desembarque de estudantes.

CONFORTO PARA O MOTORISTA

ACESSIBILIDADE

SEGURANÇA

QUALIDADE IVECO BUS

TOMADA ELÉTRICA E DE AR

conheça o
GRANCLASS 150S21.
Motor
• FPT N45 – Diesel.
• 4 cilindros em linha.
• Potência máxima 206cv, com torque máximo de 720Nm.

Tração
• 4x2 com bloqueio automático do diferencial.

Dimensões
(entre-eixos, comprimento, altura, bitolas e balanço)

Em situações de emergência, facilita
o reboque e o uso de aparelhos que
necessitam de energia.

CABINE COM BALANÇOS
REDUZIDOS

BLOQUEIO DE PARTIDA
EM SEGUNDA MARCHA

Mais conforto e visibilidade
para o motorista, facilitando a transposição
de obstáculos.

Evita desgastes desnecessários
na caixa de câmbio e motor.

Transmissão
(Tipo e Modelo)

• Eaton FS 5406.
• 6 marchas.

Peso bruto total (PBT)
• 15.000kg.

Aplicação
• Escolar.

• Entre-eixos (EE): 5.180mm.
• Comprimento total (CT): 9.400mm.
•P
 neus radiais sem câmara 275/80R22,5,
de uso misto terra-asfalto.
• Balanço dianteiro (BD): 1.560mm.
• Balanço traseiro (BT): 2.660mm.

SUSPENSÃO COM BARRA
ESTABILIZADORA
Permite melhor desempenho off road.

PNEUS MISTO 22,5x7,5”
Ótima performance na terra e no asfalto.

EIXO TRASEIRO COM BLOQUEIO
DE DIFERENCIAL AUTOMÁTICO
Único na categoria. Facilita a transposição
de atoleiros e trajetos de difícil acesso. O torque
é transmitido simultaneamente para as duas rodas.

COMO ADERIR AO PROGRAMA
cAMINHO DA ESCOLA?
São 3 maneiras de aderir ao Programa Caminho da Escola:

com recursos
próprios

Por meio
do PAR/FNDE

O primeiro passo é fazer o cadastramento no SIGARP. Depois,
solicite a adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico do
Caminho da Escola, pelo site www.fnde.gov.br/sigarpweb.

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma ferramenta de gestão para
o planejamento da política de educação que os municípios, os estados
e o Distrito Federal elaboram para um período de quatro anos. É um
instrumento que promove a melhoria da qualidade da educação básica
pública no Brasil, transformando políticas educacionais em políticas
de Estado.

Via site, o FNDE autoriza a adesão com a anuência do fornecedor.
O interessado, ou seja, o município ou o estado, firma contrato de
compra e venda com o fornecedor.

passo a passo PARA ACESSO AO SIGARP

CONTATOS PARA ORIENTAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS

• Acesse www.fnde.gov.br/sigarpweb e solicite um login e senha.

Equipe técnica do PAR no FNDE:

•A
 pós receber os dados de acesso, você deverá retornar ao site
seguindo a seguinte ordem de navegação: INÍCIO, ADESÃO,
SOLICITAR, escolhendo o modelo de veículo e finalizar.

Telefones: (61) 2022-5924 / 5802 / 5813 / 5831 / 5902 / 5928 / 5930 /
5961 / 5973.

• Aguarde o retorno oficial e por escrito do FNDE.
Se desejar mais informações a respeito do Programa Caminho da
Escola ou do GranClass 150S21, visite a concessionária Iveco da
sua região.

E-mail: par@fnde.gov.br
Equipe técnica do PAR no MEC:
Telefones: (61) 2022- 8337 / 8338 / 8334.
E-mail: planodemetas@mec.gov.br

PELO BNDES
•M
 unicípios, estados e Distrito Federal interessados em aderir à
Ata de Registro de Preços do Pregão Caminho da Escola/FNDE,
com recurso do BNDES, devem seguir os procedimentos abaixo
e apresentar os seguintes documentos à instituição financeira
credenciada.
•T
 ermo de Adesão devidamente preenchido e assinado, de acordo
com o modelo constante na Resolução nº 1-CD/FNDE/MEC, de
03/01/12, e outras que venham a alterá-la ou substituí-la.
•D
 ocumentos atualizados constantes no capítulo 4 do Manual de
Instrução de Pleitos (MIP), da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), do Ministério da Fazenda.
•C
 adastramento do município no SIGARP, na página do FNDE (www.
fnde.gov.br/sigarpeweb).
• E ncaminhar a documentação ao agente financeiro (banco credenciado
pelo BNDES).

•C
 om a documentação em mãos, o agente financeiro analisa a
capacidade de endividamento do município, fazendo o pedido de
liberação do limite de crédito BNDES.
•A
 pós a avaliação do BNDES, o agente financeiro envia a documentação
completa à Secretaria do Tesouro Nacional.
•A
 pós aprovada a autorização para financiamento, a STN comunica
ao município e envia a carta de crédito ao agente financeiro.
• O FNDE autoriza a adesão com a anuência do fornecedor.
•O
 município assina o contrato de empréstimo com o agente
financeiro que autoriza o fornecedor a fabricar, faturar e entregar
o(s) veículo(s).
•N
 o recebimento do veículo vistoriado pelo INMETRO, o município
assina o comprovante de entrega. O fornecedor – após a liberação
do recurso por parte do agente financeiro – recebe o pagamento.

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

ivecobus.com.br

Uma marca

CENTRO
DE ATENÇÃO
AO CLIENTE

08007023443
falecomaiveco@br.iveco.com.br

