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1. Preâmbulo  

1.1. A Secretaria de Estado da Educação, através da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria nº 104, de 01 de novembro de 2019, torna público que 

fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO destinado ao CREDENCIAMENTO DE 

PESSOAS FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR DO TIPO TERRESTRE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES 

AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, COM UM CONDUTOR HABILITADO, conforme 

critérios e especificações dispostas neste Edital e seus anexos, nos termos do artigo 25, 

caput, da Lei Federal nº 8.666/93, Constituição Federal de 1988 ratificadas pelo Art. 208; 

inciso VII (redação dada pela emenda Constitucional nº 59, de 2009), Lei 9.394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, com acréscimo da Lei 10.709 de 

31/07/2003 no seu Art. 10, inciso VII e Art. 11, inciso VI. Regulamentada pela lei nº 

9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 10.880/04-PNAT; Portarias nº 389/2011 

e nº 156/2012-DETRAN/AP; 

1.2. As inscrições são gratuitas, e estarão abertas no período de 05 a 26/11/2019, das 08 

às 12hs na sala da Comissão Permanente de Licitação da SEED/AP. No ato da inscrição 

os interessados deverão apresentar Ficha de Inscrição preenchida para o 

Credenciamento, ANEXO III. 

1.3. A sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes com os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO iniciará rigorosamente as 9:00h do dia 28 / 11 

de  2019, na Escola Estadual Dom Pedro I, sito à Av. Intendente Alfredo Pinto, s/nº Bairro 

Centro-Mazagão/AP, CEP 68940-000. 
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1.4. Após a abertura da sessão não serão recebidos envelopes de documentos de 

habilitação. 

2. Do Objeto  

2.1. Contratação de Serviço em Transporte Escolar Terrestre dos alunos da rede 

Estadual de Ensino com fornecimento de veículos, combustível e motorista, para o 

Transporte dos Alunos, incluindo Alunos com Deficiência Física, matriculada nas 

Escolas da rede regular Estadual de Ensino Fundamental, Médio, EJA, Ensino Modular 

e, bem como, em seus anexos, para Rota do Município de Mazagão, conforme as 

Diretrizes do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e disposições 

especificadas no ANEXO I – Projeto Básico, deste Edital. 

3. Das Características do Objeto e Condições de Participação 

 3.1. Poderão pleitear o Credenciamento pessoas físicas, cujas atividades cadastradas 

sejam condizentes com o objeto deste Credenciamento. 

3.2 Os interessados deverão apresentar a Ficha de Inscrição para o 

CREDENCIAMENTO na categoria TRANSPORTE TERRESTRE, conforme 

ANEXO III deste Edital, na Comissão Permanente de Licitação/SEED, sito Av. FAB, 

Nº 96-Centro, CEP 68.9000-73 no período estabelecido no Item 1.2 do Preâmbulo deste 

Edital. 

3.3. No dia do Credenciamento deverão apresentar originais e cópias dos documentos 

listados no Item 5 deste Edital. 

3.4 Os proponentes interessados deverão observar os critérios de aceitabilidade e preço 

de acordo as disposições do Projeto Básico e ANEXO II, deste Edital. 

3.5. Para a prestação dos serviços de transporte escolar os credenciados deverão estar 

em situação regular, conforme os seguintes artigos da Lei 9.503/97 do Código de 

Trânsito Brasileiro, especificado abaixo: 

a) Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares 

somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade 

executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como veículo de passageiros; 

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
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III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à 

meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor 

amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte 

superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte 

traseira; 

VI - cintos de segurança em número igual à lotação; 

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

b) Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os 

seguintes requisitos: 

I - ter idade superior a vinte e um anos; 

II - ser habilitado na categoria D; 

III - (VETADO) 

IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; 

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do SEST-

SENAT. 

VI- apresentar certidão negativa (Federal e Estadual), do cartório distribuidor de ação 

criminal relacionado aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, 

renovável a cada 05 (cinco) anos (art. 329 do CTB).  

3.6. Ser aprovado pelos Técnicos do Núcleo de Transporte Escolar da Secretaria de 

Estado da Educação, conforme LAUDO DE VISTORIA EMITIDA PELOS ÓRGÃOS 

COMPETENTES. 

3.7. Os proponentes para se credenciarem à prestação dos serviços de transporte escolar, 

deverão ser considerados idôneos e que estejam nas condições deste credenciamento. 

3.8. A documentação exigida deverá ser apresentada como condição para habilitação do 

credenciamento, conforme descrita neste Edital e seus Anexos. 
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3.9. A fidedignidade da documentação e informações apresentadas é de inteira 

responsabilidade do proponente, que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades 

cabíveis;  

3.10. Estarão impedidos de participar deste credenciamento os proponentes declarados 

inidôneos por ato do Poder Público, impedidos de licitar e contratar com a Administração 

Pública direta ou indireta e que estiverem inadimplentes com a Secretaria de Educação do 

Estado. 

3.11. Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição para o Credenciamento 

conforme ANEXO III, sendo permitida APENAS UMA ROTA por interessado.  

4. Do Acesso ao Edital  

4.1. O presente Edital e seus anexos poderão ser obtidos em midia pen-drive, após sua 

publicação, de segunda a sexta-feira no horário de 08hs às 12hs, até o penúltimo dia útil 

que anteceder a data do credenciamento, na sala da Comissão Permanente de Licitação – 

CPL/SEED localizada na Av. FAB, Nº 096, Bairro Central (levar pendrive) ou através do 

site https://compras.portal.ap.gov.br; também poderão ser enviados por e-mail, desde que 

haja solicitação pelo endereço eletrônico  cplseed@gmail.com. 

5. Da Forma de Apresentação dos Documentos.  

5.1. Identificação do Envelope 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N° 02/2019 

DOCUMENTOS PESSOAIS E DE HABILITAÇÃO PARA 

CREDENCIAMENTO 

Nome completo e CPF do proponente. 

 

5.2. O proponente deverá apresentar no dia do Credenciamento cópia dos documentos 

pessoais e de habilitação em envelope lacrado, conforme o Item 5.1, abaixo relacionados.  

a) Carteira de Identidade - RG; 

b) CPF - Cadastro de Pessoa Física;  

c) PIS/NIT; 

https://compras.portal.ap.gov.br/
mailto:cplseed@gmail.com.
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d) Título de Eleitor; 

e) Certidão de Quitação Eleitoral; 

f) Comprovante de residência, preferencialmente em nome da pessoa física (pode ser 

aceito comprovante de residência em nome do Pai ou da Mãe). Caso esteja em nome de 

outra pessoa, deverá ser anexada declaração do proprietário informando que a pessoa 

física reside em seu imóvel (esta declaração não precisa ser apresentada com firma 

reconhecida);  

g) Carteira de Habilitação do Condutor (em validade) na Categoria D. A Carteira de 

Habilitação deverá ser do próprio proponente a ser contratado ou de outro condutor, neste 

último caso deverá apresentar comprovante de vínculo empregatício do condutor com a 

pessoa física proponente ao Credenciamento. 

h) Certificado de Propriedade do veículo ou outro documento equivalente como 

procuração pública, devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, a ser utilizado no serviço, acompanhado, preferencialmente, do Certificado 

de registro ou licenciamento (CRVL) junto ao Detran; 

i) Apresentação de Taxa de Pagamento de IPVA do veículo. 

j) Laudo de Vistoria Técnica do Veículo emitido pelo orgão do Munícipio de Mazagão. 

Nota: Todos os motoristas que irão exercer atividade remunerada a partir da assinatura do 

contrato deverão estar habilitados em suas respectivas categorias, sem autos de infrações 

graves ou gravissimas.  

5.3. Não será credenciado o interessado que deixar de apresentar quaisquer documentos 

supraditos neste Edital.  

6- Da Classificação 

6.1. A competência para efetuar o procedimento da sessão pública e da classificação dos 

proponentes para o CREDENCIAMENTO caberá à Comissão Permanente de Licitação-

CPL/SEED/AP e se dará da seguinte forma: 

 

Ano de Fabricação 

do Veículo 
Pontos 

2019 10 (dez) PONTOS 
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2018 09 (nove) PONTOS 

2017 08 (oito) PONTOS 

2016 07 (sete) PONTOS 

2015 06 (seis) PONTOS 

2014 05 (cinco) PONTOS 

2013 04 (quatro) PONTOS 

2012 03 (tres) PONTOS 

2011 02 (dois) PONTOS 

2010 01 (um) PONTO 

Nota: Os veículos antes de 2010 não serão pontuados.  

6.1.1. Ano do veículo: O ano de fabricação reflete naturalmente na qualidade do 

transporte, posto que os veículos mais novos tendem a ser mais confortáveis, seguros, 

econômicos e, em geral, a manutenção é menos dispendiosa, razão pela qual atende 

melhor o objeto do presente CREDENCIAMENTO, no entanto, todos os veículos serão 

vistoriados para fins de contratação.  

Nota: A pontuação acima será feita em conformidade com a documentação apresentada 

do veículo. O critério de pontuação não excluirá nenhum proponente. 

6.2.  Entre os fornecedores de serviços interessados ao Credenciamento será observada a 

seguinte ordem de prioridade para seleção: 

I- Prestadores de serviços locais terão prioridade sobre os demais. Os mesmos deverão 

apresentar veículos com placas do município de Mazagão; 

II- Prestadores de serviços regionais, conforme Lei Complementar Estadual nº 112 de 09 

abril de 2018, que compreende os municípios de Santana e Macapá considerando a 

proximidade de Mazagão, terão prioridade sobre o do Estado e do País.  

III- Prestadores de serviços do Estado terá prioridade sobre o do País. 

6.3. A ordem de classificação será determinada em razão do maior número de pontos 

obtidos dentre os participantes que atenderem as exigências deste Edital. Não será 

excluído nenhum interessado, desde que apresente todos os requisitos contantes neste 

Edital. 
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6.4. Em caso de empate, tanto na ordem de prioridade quanto na pontuação considerando 

o ano de fabricação do veículo, será realizado SORTEIO para critério de classificação na 

presença dos interessados. Nesta hipótese, as primeiras posições serão obtidas conforme a 

ordem do sorteio. 

6.5. Na data, local e horário previamente estabelecido reunir-se-á a Comissão Permanente 

de Licitações, na presença de todos os participantes interessados, para proceder à 

contagem dos pontos para classificação dos candidatos e a realização de possível 

SORTEIO em caso de empate na classificação. 

7- Do Procedimento 

7.1. As Inscrições serão gratuitas, abertas no período de 05 a 26/11/2019, das 08 às 12h 

na sala da Comissão Permanente de Licitação da SEED/AP. No ato da inscrição os 

interessados deverão apresentar ficha de Solicitação de Credenciamento preenchida, 

ANEXO III. 

7.2. A sessão pública para o recebimento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PARA CREDENCIAMENTO será realizada no dia 28 /11 de 2019 das 09:00 as 17horas, na 

Escola Estadual Dom Pedro I, sito à Av. Intendente Alfredo Pinto, nº s/nº Bairro Centro-

Mazagão/AP, CEP 68940-000. 

7.3. No dia subsequente das 9:00 as 17:00h os credenciados e classificados deverão 

comparecer no mesmo local, na Escola Estadual Dom Pedro I, sito à Av. Intendente 

Alfredo Pinto, nº s/nº Bairro Centro-Mazagão/AP, CEP 68940-000,  para a realização de 

Vistoria Técnica nos veículos realizada pelos Técnicos do  Núcleo de Transporte Escolar-

SEED e DETRAN que farão a confirmação da autenticidade  do LAUDO DE 

VISTORIA EMITIDO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. 

7.4. A avaliação do veículo obedecerá aos seguintes critérios:  

       a) Comprovação do veículo no que pertine a modelo, tipo, placa, ano de fabricação, 

capacidade de passageiros, conforme indicado na ficha de credencimento; 

       b) Comparação do ano com as condições de uso do veículo; 

c) e demais aspectos legais exigidos para o transporte de alunos.  

8. Do Resultado  



 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 
E-mail: cplseed@gmail.com 

 
 

CPL/SEED 

 

FLS.__________ 

 

RUB:__________ 

 

Processo nº 

164.379204/2019-

SEED 

8.1. Os proponentes que cumprirem com todos os requisitos legais do presente edital, 

deverão acompanhar o resultado de classificação a ser fixado no mural da Escola 

Estadual Dom Pedro I, Av. Intendente Alfredo Pinto, nº s/nº Bairro Centro-Mazagão/AP 

e publicado Site da Secretaria de Estado da Educação. 

8.2. Os proponentes que tiverem seus veículos aprovados em vistoria serão devidamente 

encaminhados para efetivação do credenciamento, por meio da homologação do resultado 

pela autoridade superior publicado no Diário Oficial do Estado. 

9. Dos Prazos Recursais - 

9.1. Os recursos serão dirigidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento 

da notificação da decisão. 

9.2. Os pedidos de reconsideração serão dirigidos a autoridade imediatamente superior 

aquela que tiver negado o provimento do recurso, obedecendo o prazo de 03 (três) dias 

úteis. 

9.3. Os recursos contra os termos do Edital e seus anexos, só poderão ser interpostos até 

dois dias antes do prazo da abertura da documentação e será apreciado no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. 

9.4. Os recursos e os pedidos de consideração deverão ser digitalizados, e encaminhados 

via e-mail: cplseed@gmail.com, fundamentados e assinados pelo interessado.  

9.5. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do vencimento. 

9.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento devem ser enviados a 

Comissao Permanente de Lictação até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública (28/11/2019), exclusivamente para o endereço eletrônico 

cplseed@gmail.com 

9.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 

no endereço eletrônico (www.seed.ap.gov.br) em campo próprio, para conhecimento da 

sociedade em geral e dos licitantes, cabendo aos interessados em participar do certame 

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

10. Formalização do Contrato 

10.1. Após analisada toda a documentação apresentada pelo credenciado, o processo é 

submetido à aprovação da Srª. Secretária de Educação para homologação e publicação do 

mailto:cplseed@gmail.com
mailto:cplseed@gmail.com
http://www.seed.ap.gov.br/
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extrato de credenciamento no Diario Oficial do Estado. 

10.2. Sendo homologado o pedido de credenciamento, será formalizado o termo de 

compromisso (CONTRATO), contendo as cláusulas e condições previstas neste Edital. 

10.3. Os prestadores de serviços serão convocados para assinatura de contrato via 

meios eletrônicos (sites:www.seed.ap.gov.br;www.compras.ap.gov.br; 

ncc@seed.ap.gov.br  

11. Do Prazo, da Adesão à Contratação 

11.1. Os credenciados serão convocados conforme Itens 6.11 e 7.4 e contratados 

conforme demanda da Secretaria de Educação-SEED/AP, com EXCLUSIVIDADE.  

11.2. Os prestadores de serviço contratados pelo período de 12 (doze) meses ininterruptos 

poderão ter seus contratos prorrogados, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei nº 

8.666/93 e posteriores alterações. 

11.3. Na falta de manifestação imediata ou na hipótese de desistência do interessado no 

prazo estabelecido de 10 dias a convocação, a SEED/AP convocará o credenciado e 

selecionado segundo a lista classificatória. 

11.4. Caso algum interessado se recusar a assinar o Termo de Contrato faculta-se à 

Secretaria de Educação a eliminação do credenciado e imediata e subsequente 

reclassificação do próximo credenciado e seus respectivos, nos termos do parágrafo 

segundo do Inciso 2º do Art. 64 da Lei 8.666/93. 

12. Dos Preços e Fonte de Recursos 

12.1. Os preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objeto deste Edital 

serão os constantes da Tabela ANEXO II. 

12.2 As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta do Tesouro, conforme 

o seguinte: Dotações Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2019: Código 

12.361.0016.2327- Elemento de despesa 3390.39 – Fonte 107 (RP). 

13. Da Vigência  

13.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser 

aditado, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as condições estabelecidas 

nesta CHAMADA PÚBLICA. 

14. Da Rescisão 

http://www.seed.ap.gov.br/
http://www.compras.ap.gov.br/
mailto:ncc@seed.ap.gov.br
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14.1. O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

14.1.1. Por acordo entre a Secretaria de Educação e o(s) credenciados contratados, desde 

que ouvidos os representados; 

14.1.2. Pela inobservância de quaisquer condições estabelecidas na CHAMADA 

PÚBLICA de CREDENCIAMENTO; 

14.1.3. Diante da formalização de documento de notificação por motivos de denúncias 

tais como: direção perigosa, atrasos, condições de higiene do veículo e descortesia por 

parte do Condutor, com documentos comprobatórios apresentados junto a Secretária de 

Educação emitidos pelo Gestor Escolar, pais ou alunos.  

15. Pagamento  

15.1. O PAGAMENTO será realizado em até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha 

de execução dos serviços prestados, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato, 

através de Ordem Bancária, vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

16. Da Execução Dos Serviços 

16.1. O CREDENCIADO se responsabilizará pelos serviços prestados pelo motorista 

quanto às obrigações patronais, bem como sua habilitação para condução de passageiros; 

16.2. Substituir o veículo por outro do mesmo padrão quando ocorrer problemas 

mecânicos ou qualquer incidente para que o transporte dos alunos não seja prejudicado; 

16.3. Dispor de seguro específico para a execução de transporte de passageiros como: 

danos pessoais, materiais, morais, despesas médicas e hospitalares, invalidez e morte; 

16.4. Os CREDENCIADOS são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados para fins de faturamento e pagamento;  

17. DAS PENALIDADES  

17.1. Pelo INADIMPLEMENTO de qualquer condição ou cláusula ou pela inexecução 

total ou parcial do Contrato, a Administração da Secretaria de Educação aplicará ao 

contratado as seguintes penalidades, de acordo com a infração cometida, sendo garantida 

a defesa prévia: 

17.2. Advertência será aplicada por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade 

cometida pelo contratado acarrete consequências de pequena monta. 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 
E-mail: cplseed@gmail.com 

 
 

CPL/SEED 

 

FLS.__________ 

 

RUB:__________ 

 

Processo nº 

164.379204/2019-

SEED 

17.3. Impedimento do contratado de licitar e contratar com a Administração Pública  pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta CHAMADA 

PÚBLICA e no Contrato quando: 

  Retardar a assinatura/celebração do Contrato após sua convocação;  

  Deixar de entregar ou apresentar documentação ou de retirar a Nota de Empenho no 

prazo estabelecido;  

 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

 Não mantiver a proposta; 

 Fraudar na execução do Contrato; 

 Comportar-se de modo inidôneo; 

 Cometer fraude fiscal.  

18. Das Disposições Gerais 

18.1. A Secretaria reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o presente 

edital, sem que caibam reclamações ou indenizações. 

18.2. Fazem parte do presente edital, os anexos I, II, III e IV, a seguir dispostos. 

18.3. Os casos omissos serão submetidos à análise e respectivo parecer jurídico da 

Assessoria Jurídica deste Órgão.  

18.4. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente 

o da cidade de Macapá - AP, com exclusão de qualquer outro. 

 

     Macapá, 30 de outubro de 2019. 

 

Elaborado por: Beatriz Ferreira dos Santos 

 

 

 

Karolina Santos da Luz 

Presidente da CPL 

Decreto Nº 2080/2019-GEA 
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ANEXO I   

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de Serviço em Transporte Escolar Terrestre dos alunos da rede 

estadual de Ensino com fornecimento de veículos, combustível e motorista, para o 

transporte dos alunos matriculados nas escolas da rede regular estadual de ensino 

fundamental, médio, EJA, Ensino Modular e portadores de necessidade especiais, bem 

como, em seus anexos, para a Rota do Município de Mazagão, conforme condições 

especificadas neste Projeto Básico. 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

 Justifica-se essa contratação no sentido de realizarmos extremos esforços para 

melhorar os índices educacionais, sobre tudo, nas zonas urbanas e rurais, com ênfase nas 

localidades de difícil acesso, garantindo o disposto na Constituição Federal de 1988 e 

ratificadas pelo Art. 208; inciso VII (redação dada pela emenda Constitucional nº 59, de 

2009), Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, com acréscimo 

da Lei 10.709 de 31/07/2003 no seu Art. 10, inciso VII e Art. 11, inciso VI. 

Regulamentada pela lei nº 9.503/97 – código de transito Brasileiro. e portaria nº 

156/2012-DETRAN/AP. PNAT – lei nº 10.880/04. 

 Devido o grande número de alunos atendidos nas escolas da rede estadual de 

ensino da localidade citada e com investimentos dos governantes no que tange ao 

transporte escolar, houve a extrema necessidade da contratação da mesma para efetuar o 

transporte dos alunos dessas instituições de ensino, contudo, levando em consideração 

processo burocrático, falta de pessoal de apoio, carro, material adequado para verificação 

de rota, onde não foi possível executar em tempo hábil, de acordo com o que preconiza a 

legislação. Cabe, portanto, preliminarmente, destacar que o serviço de transporte escolar 

oferecido às escolas da rede pública de ensino do Amapá, jamais foi adequadamente 
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gerenciado; prova disso, é que as informações qualificadas referentes às rotas do 

transporte escolar que sejam terrestres ou fluviais, nunca foram levantadas de forma 

adequada, o que sempre ocorreu foram os gestores escolares, conjuntamente com os 

prestadores de serviço com transporte escolar informavam através de pedidos, relatórios e 

croquis de rotas para atender as unidades de ensino.  

 

Essa fragilidade já foi apontada em análises documentais realizadas pelo Núcleo 

de Transporte Escolar - NUTE/CAED/SEED e por meio de denúncias apuradas pelo 

Ministério Público. Isso posta-se  a urgente necessidade de realizar um minucioso e 

inédito trabalho de mapeamento de todas as rotas do transporte escolar da rede pública 

estadual de ensino, visando suprir essa extrema necessidade e fazer cumprir a lei 

10.880/04 e a resolução FNDE nº 12/11 aplicada à espécie e subsidiar a adequada oferta 

deste serviço, onde está sendo realizada por etapa pelo setor mencionado anteriormente. 

Por fim, e, com efeito, frisa-se a importância do Transporte Escolar, pois este facilita o 

acesso e a permanência dos estudantes nas escolas, especialmente aqueles residentes em 

áreas rurais, sendo indispensável para o desenvolvimento da educação em nosso Estado.  

Dada à complexidade no atendimento desses alunos, pois a distancia e as 

condições adversas de acesso até chegarem à escola apresentarem inúmeras dificuldades, 

é primordial e importante à conclusão do trâmite legal do processo licitatório.  

Ressalta-se ainda que nunca houve a conclusão de tal processo, principalmente, 

pela ausência de informações concretas e verídicas no que tange a distancia do percurso, 

tipo de veículo, condições de acesso e gasto com combustível; e ainda a Secretaria de 

Estado da Educação-SEED, não dispor de veículos para a realização do serviço de 

transporte escolar e servidores qualificados no seu quadro de pessoal, para desempenhar a 

função de motorista que atendam as exigências da lei 9.503/97, nos Art. 21 e 24, incisos I 

e II. É nesse contexto que surge a necessidade de contratar os serviços  para efetuar o 

transporte dos alunos da rede estadual ensino, atendendo a zona rural do Estado do 

Amapá, conforme pontos de recolhimento e rotas de localidades dos alunos elencados 

neste Projeto Básico  
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3. DOS VEÍCULOS 

 

3.1. O veículo destinado à condução coletiva de escolares, para fins de circulação nas vias 

abertas, deverá atender aos seguintes requisitos:  

3.1.1. Registro como veículo de passageiros, classificado na categoria aluguel;  

3.1.2. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à 

meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, com altura de vinte a trinta centímetros, sendo que, em caso de 

veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser 

invertidas;  

3.1.3. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo 

(tacógrafo);  

3.1.4. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte 

superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira;  

3.1.5. Cintos de segurança em número igual à lotação, atendidas as exigências das 

Resoluções CONTRAN nº 48/98 e 278/08 e portaria n 156/2012-DETRAN/AP, 

especialmente:  

a) para o condutor deverá ser do tipo três pontos, com ou sem retrator;  

b) para os passageiros poderá ser do tipo três pontos, com ou sem retrator, ou do tipo 

subabdominal;  

3.1.6. Extintor de incêndio com carga de pó químico seco ou de gás carbônico de quatro 

quilos, fixado na parte dianteira do comportamento destinado a passageiros;  

3.1.7. Limitadores de abertura dos vidros corrediços, de no máximo dez centímetros;  

3.1.8. Dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros em caso de acidente;  

3.1.9. Todos os demais equipamentos obrigatórios, comuns aos veículos da mesma 

espécie, previstos no Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN;  

3.1.10. Vistoria nos veículos destinados ao Transporte Escolar, conforme Anexo I da 

Portaria nº 156/2012– DETRAN/AP.  
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3.1.11. Para atendimento do item 3.1.2. deste Projeto Básico, será admitida a utilização 

de faixa adesiva em substituição à pintura, desde que atendidas todas as demais 

especificações, vedada a utilização de faixa imantada, magnética ou qualquer outro 

dispositivo que possa retirá-la, de forma temporária ou definitiva.  

3.1.12. Quando o veículo for do tipo modelo Kombi, deverá estar equipado com grade 

tubular afixada em seu interior, de forma a separar o compartimento traseiro sobre o 

motor do espaço destinado aos bancos.  

3.1.13. O veículo tipo Kombi, a cada 05(cinco) anos ( tempo útil o veículo),  deverá 

passar por órgão competente para reavaliação  do quantitativo de vida útil veicular, visto 

que o ultimo ano de fabricação do veículo foi 2014. 

3.1.13. Fica vedada a aposição de inscrições, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas 

áreas envidraçadas do veículo.   

3.1.14. Os veículos deverão estar em conformidade com as normas expedidas pelo 

CONTRAN/ DENATRAN e Portaria DETRAN. 

3.2. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 

3.2.1. Toda a manutenção preventiva e corretiva dos veículos será de inteira 

responsabilidade da contratada, inclusive a substituição de pneus; 

3.3. EMPLACAMENTO, TAXAS E IMPOSTOS 

3.3.1. Todas as despesas com emplacamento, taxas e impostos dos veículos, serão de 

responsabilidade exclusiva da Contratada. 

3.3.2. Todos os veículos deverão obrigatoriamente estar licenciados no Estado do Amapá; 

3.4. MULTAS DE TRÂNSITO 

3.4.1. As multas decorrentes de irregularidade do veículo serão de responsabilidade da 

Contratada. 

3.5. DO SEGURO 
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3.5.1. O veículo deverá estar segurado, na ocasião da assinatura do contrato com 

cobertura para sinistro APP (Acidentes Pessoais por Passageiros). 

3.5.2. A contratada terá o prazo de 30 ( trinta ) dias, após a assinatura do contrato para 

apresentar apólice de seguro do veículo.    

3.5.3. A Contratante não se responsabilizará por despesas decorrentes de eventuais 

acidentes. 

4. DOS SERVIÇOS 

 

4.1.1. Os serviços deverão ser prestados, com exclusividade, de acordo com as 

respectivas necessidades operacionais e especificidades pertinentes, objetivando o 

transporte escolar de alunos, em local próximo, combinado como ponto de encontro, às 

dependências das escolas da rede escolar estadual, incluindo as atividades 

extracurriculares que poderão ser realizadas, também, durante os fins de semana e férias 

escolares, a critério da Secretaria Estadual de Educação-SEED, sempre atentando ao 

Calendário Escolar do ano vigente. 

4.1.2. O veículo não poderá operar com idade de fabricação superior a 7 (sete) anos, 

durante todo o período a contratação. 

4.1.3. Em caso de impossibilidade de utilização do veículo por qualquer motivo, a 

Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos 

serviços do Transporte, da respectiva rota, em período não superior a 2 (duas) horas. 

4.1.4. Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos, possuindo 

o turno matutino, vespertino e noturno, conforme normas da escola a qual seja 

classificada para efetivar o serviço. 

4.1.5. O motorista será identificado com uniforme e crachá com foto, indicando seus 

dados pessoais.  

4.1.6. O motorista deverá zelar para que os alunos permaneçam sentados, priorizando a 

capacidade do veículo e usem corretamente o cinto de segurança.  
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4.1.7. O motorista deverá zelar para que os alunos embarquem e desembarquem dos 

veículos nos locais indicados no contrato, zelando pela segurança dos mesmos. 

4.1.8. O motorista só poderá iniciar o percurso após verificar se a porta do veículo está 

completamente fechada e os alunos com seus respectivos cintos. 

4.1.9. O motorista deverá comunicar o fiscal do contrato ou a SEED, o que for mais 

eficaz, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a 

execução dos serviços.  

4.1.10. A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e 

de posse do condutor.  

4.1.11. A Contratada apresentará até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação 

do serviço Relatório detalhado dos serviços prestados, contendo: datas, períodos, 

quilômetros rodados, e demais informações que se fizerem necessárias.    

4.2. DA INSPEÇÃO TÉCNICA 

4.2.1. Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial, semestralmente e sempre 

que for solicitada pela CONTRATANTE, bem como, na ocasião de renovação contratual, 

realizada pelo DETRAN, para fins de verificação dos equipamentos obrigatórios, de 

segurança, e das condições de trafegabilidade do veículo, que expedirá documento 

comprobatório de inspeção. 

4.2.2. A Empresa contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após a assinatura do 

Contrato, para realizar a inspeção referida no item 4.2.1.acima, bem como, deverá neste 

prazo estar apto para dar início ao serviço. Em caso de impossibilidade de agendamento 

pelo órgão responsável pela inspeção, que seja apresentada justificativa pelo Contratado. 

4.2.3. O veículo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço e a 

Contratada será notificada, tendo o prazo de 24 horas para a substituição do veículo 

notificado. 

5. DOS PRAZOS 
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5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura, podendo por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e 

sucessivos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 

57 da Lei nº 8.666 de 1993. 

5.2. A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida 

mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 

5.3. A empresa Contratada não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que 

objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 

conforme estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei n.º 8.666/93. 

5.4. Quando da prorrogação contratual, a Contratante assegurar-se-á que os preços 

contratados continuam compatíveis com os praticados no mercado, de forma a garantir a 

continuidade da contratação. 

5.5. A Contratante não prorrogará o contrato quando os preços praticados pela empresa 

Contratada estiverem superiores aos preços de mercado, admitindo-se a negociação para 

redução dos preços, ou ainda, se a empresa Contratada tiver sido declarada inidônea ou 

suspensa no âmbito do Estado. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 

6.2. Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações 

estabelecidas neste instrumento. 

6.3. Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato, 

preferencialmente dentre os servidores lotados nas escolas atendidas. 

6.4. Informar à Contratada sobre quaisquer alterações de horários e rotas de serviço. 

6.5. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

condições necessárias à execução do contrato. 
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6.6. Notificar, por escrito, à Contratada, defeitos e irregularidades encontradas na 

prestação dos serviços, fixando prazos para sua correção. 

6.7. Proceder ao atesto na emissão da nota fiscal dos produtos fornecidos no mês de 

referência. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da 

CONTRATANTE;  

7.2. Cumprir os horários e itinerários fixados pela pasta, podendo haver alteração os 

turnos, conforme necessidades das escolas e calendário escolar;  

7.3. Iniciar os serviços após a assinatura do contrato;  

7.4. Assegurar os escolares contra acidentes, danos pessoais e danos patrimoniais;  

7.5. Responder por si e por seus prepostos por danos causados aos alunos ou a terceiros 

por sua culpa ou dolo;  

7.6. Submeter os veículos a vistoria técnicas periódicas semestralmente, de acordo com 

normas solicitadas do CONTRAN; 

7.7. Manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança; 

7.8. Responsabilizar-se pela manutenção e abastecimento dos veículos; 

7.9. Os veículos deverão possuir os cintos de segurança e demais equipamentos 

(acessórios) especificados conforme Código Nacional de Trânsito; 

7.10. Manter, durante o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e 

qualificação compatíveis com a obrigação assumida; 

7.11. Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto da presente Licitação, 

inclusive os tributos Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços 

prestados; 
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7.12. A Contratada disponibilizará na empresa funcionário para manter contato direto 

com a Contratante para melhor desempenhar o objeto contratado, bem como comunicar 

qualquer sinistro ou mudança de rota, em caso fortuito ou por força maior. 

7.13. Substituir imediatamente o veículo em caso de qualquer problema mecânico, 

elétrico ou outros, que impeçam a circulação, bem como do motorista que estiver 

impossibilitado de executar suas atividades, não podendo, em hipótese alguma os alunos 

sofrerem consequências; 

7.14. Identificar os veículos com logomarca do Estado do Amapá, especificamente 

identificado como Transporte Escolar. 

7.15. Fornecer lista de seus funcionários, motorista e prepostos, assim como informar 

qualquer alteração. 

7.16. Identificar seus funcionários com crachá com foto e dados pessoais devidamente 

relacionados ao veículo, não admitindo mudança de motorista além daquele devidamente 

informado a Contratante.  

7.17. Não poderá funcionário, preposto ou qualquer pessoa relacionada com o objeto do 

serviço, manter qualquer vínculo com a Contratante, mesmo que temporário, devendo 

comunicar imediatamente tal impedimento, sob pena de rescisão do contrato. 

7.18. Os veículos utilizados para o Transporte Escolar não poderão ser utilizados para 

finalidade diversa da contratada. 

7.19. Os veículos utilizados deverão transportar exclusivamente alunos, não tolerando 

finalidade diversa. 

7.20. A Contratada fica obrigada a manter os veículos, equipamentos e materiais 

necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços em perfeitas condições de 

limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos serviços. 
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7.21. A contratada, quando determinada pela instituição, poderá compartilhar os 

transportes com as secretarias municipais em regime de Colaboração, operando no 

município onde estiver prestando o serviço. 

7.22. A contratada, sendo pessoa física, só poderá  habilitar-se em uma única rota.  

7.23. Atender as demais exigências deste Projeto Básico. 

8.  DA COMPROVAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 

8.1. O condutor de veículo destinado ao transporte de escolares deverá: 

a) ter idade superior a vinte e um anos; 

b) habilitação na categoria “D”; 

c) aprovação em curso especializado, nos termos da normatização determinada pelo 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

d) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; 

e) apresentação de certidão negativa do registro de distribuição criminal das esferas 

Federais, Estaduais e Municipais ( caso houver ), relativa aos crimes de homicídio, roubo, 

estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, conforme exigência 

prevista no artigo 329 do CTB. 

f) não ter computado em seu prontuário junto ao “DETRAN”, a soma de 20 pontos no 

período de doze meses. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. As despesas com a execução presente instrumento correrão a conta dos programas: 

Amapá Educação, Ação: Fornecimento de Transporte Escolar para alunos da Zona rural 

do ensino fundamental, Código: 12.361.0016.2337, Elemento de Despesa: 3390.39 – 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte: 107 (RP). 

9.2. Programa: Amapá Educação, Ação: Fornecimento de Transporte Escolar para 

alunos da Zona rural do ensino Médio, Código: 12.362.0016.2354, Elemento de 

Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte: 107 (RP). 
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10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, em até 

30 dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor 

responsável pela fiscalização do Contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no 

art. 5º da Lei nº 8.666/93; 

10.2. O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar 

deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial 

apresentada por ocasião da licitação, e na Nota de Empenho. 

10.3. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir 

da sua reapresentação e novo “atesto”. 

10.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

10.5. A Contratada indicará na Nota Fiscal o nome do Banco e o número da agência e da 

conta corrente para efetivação do pagamento. 

10.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 

despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Contratante. 

10.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

10.8. A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal 

correspondente a ocorrência. 

10.9. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela em atraso a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)I = (6/100)     I = 0,0001644  

365                  365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

10.10. Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a 

Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, 

que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas; 

10.11. Além dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal, em conjunto com a 

nota fiscal a Contratada deverá, obrigatoriamente, encaminhar o relatório de status e 

análise de que os equipamentos estão em boas condições de uso e funcionamento. 

10.12. A Contratada deverá apresentar Certidão de Inexistência de Débitos Inscritos em 

Divida Ativa pela Procuradoria Fiscal da PGE/AP; 

10.13. Conforme Instrução Normativa 001/2016-CGE, no momento da liquidação da 

despesa, a CONTRATADA deverá comprovar perante a CONTRATANTE por meio das 

respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, 

previdenciárias e trabalhistas, caso haja. 

10.14. O atraso na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato. 

 

11. DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

11.1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea 

“d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato. Os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, 

mediante o instituto da REVISÃO, quando devidamente comprovada a incidência na 

economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual, que neste caso será formalizado por ADITAMENTO. 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 
E-mail: cplseed@gmail.com 

 
 

CPL/SEED 

 

FLS.__________ 

 

RUB:__________ 

 

Processo nº 

164.379204/2019-

SEED 

11.2. Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar 

atualização dos valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando 

os novos valores, para que se mantenha o equilíbrio econômico e para que o valor 

disponibilizado pela Contratante, para estes gastos, esteja compatível com os valores de 

mercado. 

11.3. Nos casos de variação de preços dos serviços fornecidos pela empresa, o instituto 

utilizado será o REAJUSTAMENTO que deverá se basear na variação do Índice Geral de 

Preço de Mercado (IGPM) da FGV, apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se em 

consideração o período compreendido entre a data limite de apresentação do preço 

proposto pela empresa, constante no Edital de Licitação, e a data em que o índice foi 

divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal 

reajuste, perante a devida comprovação da empresa. 

11.4. Os valores referentes aos serviços, eventualmente, poderão ainda sofrer 

ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos: 

11.4.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na 

hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivo da execução do ajustado, ou 

ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos 

termos do art. 65, inc. II, “d” e § 5º, da Lei 8.666/93; 

11.4.2. Para menos, na hipótese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do 

mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 

8.666/93. As alterações de que tratam o instituto da REVISÃO, somente poderão ocorrer 

após 01 (um) ano a contar da data da apresentação da proposta. 

 

12. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

12.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, 

os serviços serão recebidos definitivamente por servidor, em até 5 (cinco) dias, 

devidamente designado pela Fiscalização do Contrato, mediante Ordem de Execução de 

Serviços, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 
E-mail: cplseed@gmail.com 

 
 

CPL/SEED 

 

FLS.__________ 

 

RUB:__________ 

 

Processo nº 

164.379204/2019-

SEED 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69,  

Lei nº 8.666/93, o qual deverá ser encaminhado para pagamento. 

12.2. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com 

o estabelecido no instrumento contratual. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços consistem na 

verificação da conformidade de sua prestação e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar a sua perfeita execução, devendo ser exercidos por um representante da 

Contratante, especialmente designado na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do 

art. 6º do Decreto nº 2.271/97.  

13.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, devidamente designado através de Portaria 

pela autoridade competente devendo apurar e assentar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o Contrato que exijam medidas corretivas por parte da 

Contratada. 

13.3. O Fiscal do Contrato emitirá Ordem de Execução de Serviços, a partir da data da 

assinatura do Contrato, para ciência da Contratada do início dos serviços. 

13.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato 

deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas 

convenientes. 

13.5. Da mesma forma, a Contratada deverá indicar um preposto para, se aceito pela 

Contratante, representá-la na execução dos serviços. 

13.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da 

presente contratação, se em desacordo com a especificação deste Termo de Referência e 

da Proposta de Preços da Contratada. 

13.7. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. 
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13.8. Monitorar a execução dos serviços e exigir a qualidade efetiva dos serviços 

contratados, além de conferir a compatibilidade das Notas Fiscais e documentação 

exigível para pagamento. 

13.9. Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução do 

objeto contratado, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe: 

a) cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, com seus 

Anexos, Contrato e Proposta da empresa; 

b) Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais; 

c) comunicar à licitante qualquer ocorrência em registro, diligenciando para que as 

irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas; 

d) realizar contatos diretos com a Contratada; 

e) apurar eventuais faltas da Contratada que possam gerar a aplicação de sanções 

previstas no Contrato, informando-as ao setor competente, sob pena de responsabilidades; 

f) realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, submetendo à 

autoridade superior as questões controvertidas decorrentes da execução da contratação, 

com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito 

administrativo; 

13.10. Conforme Art. 41 a 43 da IN nº 05/2017-SLTI/MP, a execução dos Contratos 

deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 

a) os resultados alcançados em relação ao Contrato, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

b) os recursos humanos empregados, em função da qualidade e da formação profissional 

exigida; 

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
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d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato; 

f) a satisfação do público usuário, servidores e comunidade. 

13.11. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas no Contrato, Edital e Legislação vigente, podendo culminar a 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 8.666/1993. 

 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

14.1. A Contratada não poderá em hipótese alguma ceder, transferir ou subcontratar os 

serviços objeto deste Projeto Básico. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1.  A lei 8.666/93  confere à Administração Pública a prerrogativa de aplicar sanções 

aos contratados em razão da inexecução total ou parcial  das obrigações previstas em lei 

ou no contrato.  

“Art. 87 -  Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 
E-mail: cplseed@gmail.com 

 
 

CPL/SEED 

 

FLS.__________ 

 

RUB:__________ 

 

Processo nº 

164.379204/2019-

SEED 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior”.  

15.1.2. Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, 

por meio de Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

Contratante, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação: 

a) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do serviço, 

limitada a incidência de 15 dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

15.1.3. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e 

à ampla defesa. 

15.1.4. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou 

insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e 

judicialmente. 

15.1.5. Se a licitante não comprovar as condições de habilitação no ato da contratação, 

não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se 

injustificadamente em firmar o instrumento de Contrato em até 5 (cinco) dias úteis da 

convocação, poderá ser convocado outra(s) licitante(s), sucessivamente desde que 

respeitada a ordem de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos 
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habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no Edital e das demais cominações legais. 

15.1.6. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e 

por conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente 

justificado. 

15.1.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

15.1.8. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, 

devidamente comprovado, a critério da administração da Secretaria de Estado da 

Educação-SEED/AP; 

15.1.9. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data de recebimento da notificação. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. Em razão do grande fluxo de despesas estaduais onde também poderemos viabilizar 

o acesso ao financiamento federal, este Projeto Básico se baseia nos moldes do Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), onde deverá dirimir e 

regulamentar a proposta para o transporte escolar estadual.  

 

Macapá/AP,.... de ........................  de 2019. 

 

 

Responsáveis pela Elaboração 

José de Matos Barbosa 
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MEDODOLOGIA APLICADA NO CÁLCULO DAS ROTAS 

1. CALCULO DOS CUSTOS VARIÁVEIS: 
 

1.1 - A composição dos valores dos combustíveis foras apurados no site da ANP ( 

Agencia Nacional de Petróleo ), sendo utilizado o maior preço pela variação de 

valores no mercado local. 

1.2  - Na composição dos valores de óleo lubrificantes utilizou-se a média dos valores 

do site Painel de Preços. 

1.3  - Na composição dos valores dos pneus utilizou-se site zênite cotações. 

1.4  - Na composição o Custo de manutenção, foi considerado o valor do salario 

mensal de um trabalhador de manutenção, pois a manutenção é calculada por 

homem/horar ficando impossível mensurar o quantitativo real trabalhado no 

serviço a ser executado. 

 

2. CALCULO DOS CUSTOS FIXOS: 
2.1 - Os valores médios de Venda dos veículos foram obtidos em site não oficiais por 

motivos de não termos resposta, em tempo hábil, dos pedidos de orçamento. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE ROTAS TRANSPORTE ESCOLAR – MAZAGÃO 2019 

 

 

 

 

ITEM 
ROTA 

KM 

PERCOR

RIDO 

POR DIA 

QUANTID

ADE 

ALUNOS 

PROVÁVEL 

VEÍCULO PARA 

ATENDIMENTO 

CUSTO POR VEÍCULO 

VAM KOMBI 
MICRO 

ONIBUS 
ONIBUS 

01 ESCOLA ANTONIA DA SILVA SANTOS 1 44 16 VAN R$ 5.371,34 R$ 5.052,59 R$ 5.369,94 R$ 11.398,13 

02 ESCOLA ANTONIA DA SILVA SANTOS 2 92 24 ONIBUS R$ 6.231,66 R$ 6.075,33 R$ 6.280,10 R$ 13.219,20 

03 ESCOLA ANTONIA DA SILVA SANTOS 3 108 20 VAN R$ 6.518,43 R$ 6.416,24 R$ 6.610,37 R$ 13.826,22 

04 ESCOLA ANTONIA DA SILVA SANTOS 4 30 18 KOMBI/SIMILAR R$ 5.017,99 R$ 4.754,29 R$ 5.098,59 R$ 10.866,99 

05 ESCOLA ANTONIA DA SILVA SANTOS 5 24 10 KOMBI/SIMILAR R$ 4.931,32 R$ 4.626,44 R$ 4.982,30 R$ 10.639,36 

06 ESCOLA DAMASO DE JESUS DO NASCIMENTO NETO 40 16 VAN R$ 4.964,35 R$ 5.323,11 R$ 5.272,25 R$ 11.098,42 

07 ESCOLA DOM PEDRO I.1 76 8 KOMBI/SIMILAR R$ 5.728,88 R$ 6.003,95 R$ 5.990,15 R$ 12.513,53 

08 ESCOLA DOM PEDRO I.2 60 60 ONIBUS R$ 5.701,36 R$ 5.387,96 R$ 5.680,04 R$ 11.906,51 

09 ESCOLA DOM PEDRO I.3 40 47 ONIBUS R$ 5.323,11 R$ 4.961,82 R$ 5.292,41 R$ 11.098,42 

10 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 1 80 43 ONIBUS R$ 6.079,60 R$ 5.814,10 R$ 6.067,68 R$ 12.714,61 

11 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 2 40 15 VAN R$ 5.323,11 R$ 4.961,82 R$ 5.292,41 R$ 11.197,06 

12 ESCOLA EVILASIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 3 80 30 VAN R$ 6.079,60 R$ 4.961,82 R$ 6.067,68 R$ 12.714,61 

13 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 4 60 16 VAN R$ 5.701,36 R$ 5.415,66 R$ 5.680,04 R$ 11.955,83 

14 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 5 50 34 VAN R$ 5.512,23 R$ 5.188,74 R$ 5.486,23 R$ 11.576,44 

15 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 6 36 18 KOMBI/SIMILAR R$ 4.405,50 R$ 4.890,44 R$ 5.214,88 R$ 11.045,30 

16 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 7 48 16 VAN R$ 4.627,70 R$ 5.143,35 R$ 5.447,46 R$ 11.500,57 

17 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 8 48 14 VAN R$ 4.627,70 R$ 5.143,35 R$ 5.447,46 R$ 11.500,57 

18 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 9 60 17 VAN R$ 4.612,12 R$ 5.415,66 R$ 5.397,08 R$ 11.672,86 

19 ESCOLA EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 10 30 58 ONIBUS R$ 4.294,40 R$ 4.538,67 R$ 5.098,59 R$ 10.694,37 
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20 ESCOLA FAGUNDES VARELA 1 50 16 VAN R$ 4.664,73 R$ 5.188,74 R$ 5.486,23 R$ 11.453,14 

21 ESCOLA FAGUNDES VARELA 2 64 16 KOMBI/SIMILAR R$ 5.694,85 R$ 5.487,04 R$ 5.757,57 R$ 11.984,29 

22 ESCOLA FAGUNDES VARELA 3 150 86 ONIBUS R$ 7.236,24 R$ 7.319,45 R$ 7.424,40 R$ 15.542,95 

23 ESCOLA FAGUNDES VARELA 4 160 20 VAN R$ 7.527,34 R$ 7.532,53 R$ 7.618,21 R$ 15.922,34 

24 ESCOLA GRAZIELA REIS DE SOUZA 1 30 17 VAN R$ 5.197,30 R$ 4.734,90 R$ 5.098,59 R$ 10.990,29 

25 ESCOLA GRAZIELA REIS DE SOUZA 2 32 24 VAN R$ 5.233,15 R$ 4.780,28 R$ 5.137,36 R$ 11.066,17 

26 ESCOLA JOSÉ HILÁRIO 94 22 KOMBI/SIMILAR R$ 6.267,50 R$ 6.101,32 R$ 6.339,02 R$ 13.418,38 

27 ESCOLA LARANJAL DO MARACÁ 48 26 VAN R$ 5.443,03 R$ 5.143,35 R$ 5.447,46 R$ 11.673,19 

28 ESCOLA MANOEL QUEIROZ BEIJAMIM 80 36 VAN R$ 6.016,58 R$ 5.869,50 R$ 6.067,68 R$ 12.887,23 

29 ESCOLA MURILO BRAGA 90 34 VAN R$ 6.195,81 R$ 6.096,42 R$ 6.261,49 R$ 13.266,62 

30 ESCOLA PIONEIRO MODELO 1 48 52 ONIBUS R$ 5.443,03 R$ 5.201,52 R$ 5.447,46 R$ 11.421,65 

31 ESCOLA PIONEIRO MODELO 2 100 40 ONIBUS R$ 6.375,05 R$ 6.309,50 R$ 6.455,31 R$ 13.522,71 

32 ESCOLA PIONEIRO 48 60 ONIBUS R$ 5.443,03 R$ 5.201,52 R$ 5.447,46 R$ 11.421,65 

33 ESCOLA PIQUIAZAL 1 84 32 MICRO-ONIBUS R$ 6.088,27 R$ 5.960,27 R$ 6.145,20 R$ 12.915,69 

34 ESCOLA PIQUIAZAL 2 64 24 KOMBI/SIMILAR R$ 5.729,80 R$ 5.506,43 R$ 5.757,57 R$ 12.156,91 

Descrição dos veículos 

Veículo tipo micro-ônibus, com lotação mínima de 22 passageiros sentados, em bom estado de conservação, com equipamentos de proteção individual e 

segurança conforme legislação vigente. Combustível, peças, motorista e demais ônus por conta da contratada. 

Veículo tipo ônibus, com lotação mínima de 42 passageiros sentados, em bom estado de conservação, com equipamentos 
de proteção individual e segurança conforme legislação vigente. Combustível, peças, motorista e demais ônus por conta da contratada. 

Veículo tipo Van, com lotação mínima de 21 passageiros sentados, em bom estado de conservação, com equipamentos de 
proteção individual e segurança conforme legislação vigente. Combustível, peças, motorista e demais ônus por conta da contratada. 

Veículo tipo Kombi, com lotação mínima de 12 passageiros sentados, em bom estado de conservação, com equipamentos de proteção individual e 

segurança conforme legislação vigente. Combustível, peças, motorista e demais ônus por conta da 
contratada. 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO-SEED/AP . 

Eu, Sr.(a)____________________________________________________, 

com endereço ___________________________________, Bairro ___________________, 

CEP _______________, cidade de ______________________Estado do ______________, 

Inscrito sob nº de RG. _____________, e CPF nº _______________________, 

proprietário/representante legal do veículo abaixo descriminado, venho através desta 

requerer inscrição neste CREDENCIAMENTO para Transporte Escolar Terrestre no 

âmbito do Programa Nacional de Transporte Escolar-PENAT para o município de 

Mazagão, conforme regulamento de Chamada Pública/Credenciamento nº 02/2019-

CPL/SEED, mediante os dados abaixo: 

DADOS DO VEÍCULO: 

Descrição Veículo: __________________________ Marca/Tipo: __________________ 

Placa:____________ RENAVAN:________________________ Ano:______________ 

Capacidade de Passageiros:_________  

DADOS DO CONDUTOR: 

          PROPRIETÁRIO                                            MOTORISTA CONTRATADO 

Nome: __________________________________________________________________ 

Data Nascimento: ____/____/______  CNH: ___________________________________  

Data 1ª Habilitação: ____/____/_____  Data Validade de CNH: _____/____/______ 

OBS.: Motorista contratado precisa apresentar a comprovação do vínculo empregatício no dia do 

certame. 

DADOS DA ROTA: 

Item: __________ Descrição da Rota Pretendida (Conforme anexo II): 

________________________________________________________________________ 

Data: ______/______/_______ 

 

Assinatura:__________________________________  
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ANEXO IV 

 

CONTRATO 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº............/2019-xxxx, QUE ENTRE 

SI FAZEM A XXXXXXXXXXX/AP, E A EMPRESA ......................................, PARA 

O FIM QUE NELE DECLARA.  

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede nesta cidade, .......................................... inscrito no CNPJ sob o n° 

.............................., neste ato representado por .............................e pelo 

................................, infra-assinados, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado a empresa ......................................, com sede em ........................................................, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ......................................................... e Inscrição Estadual nº 

........................................., neste ato representada por 

............................................................, CPF nº ................................, RG nº ......................., 

residente e domiciliado à ..........................................., doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente Contrato, oriundo da Chamada Pública XXXXXX, 

do Processo XXXXXXXX, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e 

demais legislação complementar, mediante as Cláusulas e condições a seguir expressas, 

que reciprocamente outorgam e aceitam:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente Contrato o Credenciamento de pessoas físicas para a 

prestação de serviços de transporte escolar do tipo terrestre, em atendimento às 

necessidades da Secretaria Estadual de Educação no transporte escolar aos alunos 

matriculados na rede de ensino pública estado do Amapá, no Município de Mazagão, com 

um condutor habilitado, conforme abaixo transcrita: 

Item Rota Descrição do 

veículo 

Preço (R$) 

Valor Mensal Total (12 

Meses) 

     

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 2.1- Os serviços serão requisitados de acordo com as necessidades da Secretaria de 

Educação, através de emissão de ORDEM DE SERVIÇOS. 
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 2.2- Os serviços serão realizados em até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da 

Ordem de Serviço e recebimento da mesma pelo Credenciado e após aprovação em 

Vistoria Técnica. 

2.3- Os veículos que apresentarem defeitos deverão ser substituídos imediatamente, 

sem ônus para a Secretaria de Educação.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE QUALIDADE E DO PRAZO  

3.1- Os serviços prestados serão inspecionados periodicamente por um fiscal de 

contrato designado pela Secretaria de Estado da Educação nomeado e publicado no 

Diário Oficial do Estado.  

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 4.1- O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, de conformidade com o que estabelece o inciso II do art. 57, da 

Lei Federal nº 8.666/93.  

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS  

5.1- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o preço ajustado entre as partes 

conforme procedimento de Credenciamento, por meio da Chamada Pública nº xxx/2019-

SEED, estando inclusos gastos com materiais, manutenção, impostos, taxas e outros 

dispêndios necessários à realização do objeto contratado.  

5.2- Nos preços fixados estão incluídos todos os impostos incidentes sobre os serviços. 

5.3- O valor total deste contrato, de conformidade com seus anexos quantitativos e o 

procedimento de Credenciamento correspondente à Rota especificada, está estabelecido em 

R$ __________________________ (______________________________________).  

CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 6.1- As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, 

correrão por conta dos recursos oriundos do Programa Amapá Educando nas Ações: 

Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino Fundamental – 

Código: 12.361.0016.2337 e Fornecimento de Transporte de Alunos da Zona Rural do 

Ensino Médio, Código: 12.362.0016.2354 – Elemento de Despesa: 3390.39 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte: 107 (RP).  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO  
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7.1- Os serviços requisitados serão faturados no momento da prestação dos serviços e os 

pagamentos respectivos serão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias após a emissão da 

fatura. 

7.2- Para efetivação dos pagamentos pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá 

apresentar: a) Nota Fiscal emitida em nome da Secretaria de Estado da educação. O 

PAGAMENTO será realizado em até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de 

execução dos serviços prestados, lista de frequência mensal do condutor devidamente 

atestado pelo Fiscal do Contrato, através de ordem de serviço, e apresentação de nota 

fiscal, vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

7.3- Os pagamentos poderão ser efetuados mediante crédito em conta corrente da 

CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da seguinte 

forma: CONTA CORRENTE Nº: AGÊNCIA Nº: BANCO. 

7.4- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 

preços ou a atualização monetária.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

 8.1- As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato 

serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO  

9.1- A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o 

presente contrato. 

 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

 10.1- São obrigações da CONTRATADA:  

10.1.1- Prestar os serviços de acordo com as especificações exigidas no Edital e em 

consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste Contrato;  

10.1.2- Prestar os serviços nos locais indicados pela CONTRATANTE;  

10.1.3- Comunicar antecipadamente a data e horário da execução, não sendo aceitos os 

serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;  
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10.1.4- Substituir ou refazer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para a 

CONTRATANTE, os serviços rejeitados em razão de divergências entre o serviço prestado 

e as especificações contidas neste Contrato, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis. 

 10.1.5- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação dos serviços a si 

adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua execução no local de destino;  

10.1.6- Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

10.1.7- Apresentar, durante todo o prazo de vigência do Contrato, à medida que forem 

vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que 

comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem 

como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;  

10.1.8- Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua 

execução;  

10.1.9- Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pela CONTRATANTE, referentes à forma de prestação dos serviços  junto ao 

setor competente. 

10.1.10- Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da 

execução, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;  

10.1.11- Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência;  

10.1.12- Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos 

quantitativos contratados, sempre nas mesmas condições estipuladas neste Contrato;  

10.1.13- Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ....................... ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 

assumidas no presente Contrato. 

 10.2- São responsabilidades da CONTRATANTE:  

10.2.1- Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 

assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções 

legais e contratualmente previstas;  

10.2.2- Promover o recebimento provisório e/ou definitivo nos prazos fixados;  
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10.2.3- Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que 

se dará ciência à CONTRATADA; 

 10.2.4- Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena 

execução do contrato; 

 10.2.5- Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sétima deste Contrato;  

10.2.6- Designar um servidor para acompanhar e execução e fiscalização deste Contrato;  

10.3.7- O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de responsabilidades pela 

perfeição, qualidade, quantidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se destina e 

demais peculiaridades dos serviços. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO  

11.1- A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do 

CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela 

perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, neste Contrato e 

na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou 

desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao 

CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências 

exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano 

decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será 

de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 11.2- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 

na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles 

provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.  

11.3- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens 

objeto da execução ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do 

edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

12.1- O presente Contrato poderá ser rescindido independentemente da interpelação 

judicial, assegurada a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos casos 

enumerados nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n.º 8.666/93. 

12.2- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei 

n.º 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
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comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela 

execução do contrato até a data da rescisão.  

12.3- A rescisão que trata dos incisos I a XI do supracitado artigo, sem prejuízo das 

sanções descritas na Lei, acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da Lei 

n.º 8.666/93.  

12.4- No interesse da Administração Pública desde que justificado, a CONTRATANTE 

poderá rescindir o presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO  

13.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato a Secretaria de Estado da Educação 

poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

13.1.1- advertência; 

13.1.2- multa indenizatória pecuniária de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 

contrato, quando ocorrer inexecução parcial;  

13.1.3- multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 

contrato, quando ocorrer inexecução total;  

13.1.4- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.1.5- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 13.1.3 desta cláusula;  

13.1.6- as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa prévia do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:  

13.1.6.1- das sanções estabelecidas no item 13.1, subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA;  

13.1.6.2- da sanção estabelecida no item 14.1, subitem 14.1.4, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da 

pena; 
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 13.2- O atraso injustificado prestação dos serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada 

na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida.  

13.3- Tudo o que for executado incorretamente e, portanto, não aceito, deverá ser 

substituído por outro, na especificação correta, no prazo prevista no item Cláusula 

Terceira, deste Contrato. 

 13.3.1- A não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação das 

sanções definidas nesta cláusula. 

13.4- As sanções previstas nos itens 13.1, 13.2, 13.3 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstâncias do caso concreto.  

13.5- O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada 

tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

13.5.1- Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente  na condição “à vista”. Na ocorrência do não 

pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E 

MULTAS  

14.1- No caso de incidência de uma das situações previstas na Cláusula Décima Sexta, o 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento desta, justificar por escrito os motivos do inadimplemento.  

14.2 - Será considerado justificado o inadimplemento, nos seguintes casos:  

a) acidentes que impliquem retardamento da entrega dos produtos/prestação dos serviços 

ou na reposição dos mesmos, sem culpa da CONTRATADA;  

b) falta ou culpa do CONTRATANTE; 

c) caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil Brasileiro. 

14.3 - Na ocorrência de quaisquer dos fatos constantes dos itens “a”, “b” e “c”, acima, a 

contratada deverá comunicar por escrito e comprovar no prazo de 10 (dez) dias de sua 

ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o disposto no item 14.1.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 15.1- Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para 

o seguinte endereço: A: SECRETARIA DE ESTADO A EDUCAÇÃO/FUNDO 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 
E-mail: cplseed@gmail.com 

 
 

CPL/SEED 

 

FLS.__________ 

 

RUB:__________ 

 

Processo nº 

164.379204/2019-

SEED 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900073 

Telefones: (96) 3131-2216 - E-mail: cpl@seed.gmail.com. 

 15.2- Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato 

serão considerados sem efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm 

validade para execução do mesmo. 

15.3. A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 

especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, 

pois em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 

responsabilidade pela correta prestação dos serviços. 

 15.4- A tolerância ou não exercício, pelo CONTRATANTE de quaisquer direitos a ele 

assegurados neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou 

renúncia a qualquer desses direitos, podendo o mesmo exercitá-los a qualquer tempo.  

15.5- É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação dos 

serviços ora ajustado. Caso os serviços de assistência e manutenção técnicas sejam, por 

força de previsão legal ou contratual, de responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA  

será do Estado do Amapá. solidariamente responsável pelos mesmos, respondendo, assim, 

por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada prestação de serviços.  

15.6- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo ao presente Contrato. 

15.7- A contratada fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

16.1- As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões 

decorrentes deste contrato e de sua execução.  

16.1- E, por estarem justos e contratados as partes assinam o presente contrato em 02 

(duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo.  

 

Macapá-AP, ___de _______ de ___. 


