
 

 

LOTE 08 MAJOR 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - PMPV 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Processo: 09.00117-00/2019 
Objeto: Contratação Emergencial de Empresa para Prestação do Serviço de Transporte Escolar Fluvial  

 
CARACTERÍSTICAS DO LOTE 08 – MAJOR 

 
Para a contratação do serviço de transporte escolar fluvial no LOTE 08 – MAJOR, composto pela escola: EEEFM MAJOR GUAPINDAIA-EXTENSÃO HENRIQUE DIAS, cuja 

localização encontra-se a cerca de 80 km da área urbana de Porto Velho, faz-se necessário especificar as peculiaridades regionais e climáticas.  

O Distrito de São Carlos,situado na mesoregião Madeira-Mamoré e na microregião de Porto Velho, foi criado por intermédio do Decreto Legislativo nº 122, de 21 de 

novembro de 1985: que limita: ao norte de Distrito de Nazaré e a sul da capital de Porto Velho.  

Sua população é de pouco mais de 2000 mil habitantes, distribuídos dentro do distrito possuindo um total de 569 domicílios particulares, sendo 34 alunos beneficiados 

diretamente com o transporte escolar das mais de 10 (dez) comunidades circunvizinhas (vilarejos) que dependem de deslocamento para o Distrito de São Carlos. 

Este Lote é submetido aos regimes climáticos quentes e úmidos, tendo sua economia baseada na agricultura, pesca e extração de recursos naturais. 

A dimensão geográfica, o modo de vida tradicional de seus habitantes evidencia uma peculiaridade quanto à segurança das embarcações, devido ao desbarrancamento 

rápido do rio no período da cheia. 

As embarcações escolares contratadas, exclusivamente para o Lote 08 atenderão 03 (três) rotas com um percurso de 315 (trezentos e quinze) minutos diário, 

Para atendimento dos eventuais casos de aluno em situação de necessidade especial que necessite de atendimento para adentrar à voadeira contará com o apoio do 

condutor da embarcação. 

As embarcações escolares contratadas exclusivamente para o Lote 08 atenderão03 (três) rotas realizadas por 03 (três)embarcações, sendo: 03 (três)embarcações de 

Médio Porte – MP para até 20(vinte) alunos sentados, embarcação tipo SEMI-CHATA, fabricação nacional, soldável em alumínio naval, reforçada, 1m de altura de corrimão na 

proa, corrimão triplo na lateral com 10 cm de espaço entre um e outro, cor predominante branca com faixa em amarela conforme descrição do transporte escolar FNDE, medindo 

8m de comprimento, largura 1,80 ( +/- 5%) Pontal: 0,65m ( ± 5%); de boca, borda alta, 2mm de espessura no fundo e laterais , chapa alumínio naval liga 5052 h34, estrutura em 

viga “u” liga 6351 t6c, capacidade para 20 pessoas,   estrado em alumínio antiderrapante ou madeira, capota fixa em tubo de alumínio naval, cobertura em lona, sanefas laterais em 
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plástico transparente, bancos COM ENCOSTOS das laterais fixos e removível no meio. Equipada com motor de popa 40 HP, 2 tempos, partida elétrica com Bateria mínima  de 45 

amperes, Caixa de comando com kit de direção instalado no entre meio da embarcação, Tanque de combustível embutido no banco com capacidade de 24 litros, Luzes de 

navegação BB/BR e mastro alcançado; 

Ressalta-se que a variação das embarcações que realizarão a prestação de serviço no Lote 08 – Major deve-se ao fluxo oscilante dos alunos matriculados na rede de Ensino 

Estadual. 

 A cor externa da embarcação contratada deve ser “Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bi 

componente, com espessura da camada seca entre 50 e 60µm, sem prejuízo da faixa definida abaixo;  

 Na traseira e nas laterais das embarcações, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta com 400mm ± 

10mm de largura, a meia altura da carroçaria, na qual deve ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280mm ± 10mm, na cor 

“Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura da camada seca entre 50 e 60µm. 

 Apresentar Certificado ou Laudo deinspeção feito pela Capitania dos Portos/ Delegacia Fluvial de Porto Velho; 

 Está equipado com horímetro; 

 Deve possuir apólice de Seguro de vida, Acidentes Pessoais e Passageiros (APP) e de responsabilidade civil contra Terceiros (RCF-V); 

 Manter afixado o Termo de responsabilidade da embarcação. 

 Está equipado com materiais obrigatórios, conforme as Normas de Autoridade Marítima, tais como: coletes salva-vidas, bóias, cilibrim, caixas de primeiros socorros, 

par de remos, buzina ou apito e sino, rádio, VHF, extintor de incêndio, luzes de navegação, bandeira nacional e retrovisor. 

 Conter na capota fixa na parte superior da embarcação (a identificação do financiador do transporte (FNDE/PNATE), Prefeitura do Município de Porto Velho, número 

do contrato e convênio; 

 Incluir na parte traseira superior o dístico DISQUE OUVIDORIA 0800 647 4717, escrita em caixa alta na cor preta, para recebimento de denúncias e reclamações da 

clientela atendida no transporte escolar 

Escolas atendidas EEEFM MAJOR GUAPINDAIA-EXTENSÃO HENRIQUE DIAS 

Localidade DISTRITO DE SÃO CARLOS  
Quantidade de embarcações 03 
Quantidade de alunos/ Município  00 
Quantidade de alunos/Estado 34 

Quantidade total de alunos no lote 08 34 
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1 

 
1 

NOTURNO 

CAVALCANTE, TERRA CAÍDA, SÃO 
CARLOS   

HENRIQUE 
DIAS/MAJOR 
GUAPINDAIA 

CAVALCANTE SÃO CARLOS 7 
1 HORAS E 

15 
MINUTOS 

24  LITROS 

 
2 

 
1 

NOTURNO   

BOM SERÁ, BRASILEIRA, 
PROSPERIDADE, ITAPIREMA, SÃO 
CARLOS 

HENRIQUE 
DIAS/MAJOR 
GUAPINDAIA 

BOM SERÁ SÃO CARLOS 11 
2 HORAS E 

50 
MINUTOS 

40 LITROS 

 
3 

 
1 
 

NOTURNO 
AGROVILA RIO VERDE, RIO 
JAMARI, RIO VERDE, SÃO CARLOS  

HENRIQUE 
DIAS/MAJOR 
GUAPINDAIA 

AGROVILA 
RIO VERDE 

SÃO CARLOS 16 
2 HORAS E 

30 
MINUTOS 

48 LITROS 

 
TOTAL 

 
03  34 

395 
MINUTOS 

112 LITROS 

 

 

 

 


