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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Este Termo de Referência, fundamentado nas legislações vigentes 

relacionadas às licitações e contratos da Administração Pública, tem por 

objetivo subsidiar a apresentação da proposta para a contratação de empresa 

para prestação dos serviços de transporte escolar fluvial aos alunos da área 

rural do Município de Porto Velho em caráter emergencial. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

 

 

2. OBJETO 

 

 

Este Termo de Referência tem como objetivo estabelecer as normas 

específicas para contratação de empresa para prestação de serviços de 

transporte escolar fluvial, para cumprimento de até 180 (cento e oitenta) 

dias, total de 14 (quatorze) Lotes, conforme as especificações descritas no 

Anexo I, por requisição da Secretaria Municipal de Educação – SEMED para 

atendimento dos alunos na Educação Básica e residentes na área rural do 

Município de Porto Velho. 

Para fundamentar o objeto da contratação, a Secretaria Municipal 

de Educação de Porto Velho propõe a contratação de76 embarcações para 

atendimento de 1.016 (um mil e dezesseis) alunos matriculados e residentes na 

área rural, visando garantir a prestação de serviço de transporte escolar fluvial, 

com os parâmetros igualitários aos dos alunos da área urbana, contribuir com a 

diminuição dos índices de retenção, evasão escolar e das situações de 

vulnerabilidade social encontradas na área rural no Município de Porto Velho. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Dada a impossibilidade de concluir a licitação ordinária dos serviços de 

transporte escolar (Processo Administrativo nº 09.00347-00/2018) sem prejuízo 

ao calendário escolar de 2018/2019, a Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED reputou por bem realizar abertura de processo emergencial (Processo 

Administrativo nº 09.00117-00/2019) para contrataçãode empresa especializada 

na prestação dos serviços de transporte escolar fluvial, em caráter emergencial, 

para atendimento de 1.016 (um mil e dezesseis) alunos matriculados na 

Educação Básica e residentes na área ribeirinha do Município de Porto Velho, 

dividida em 14 (quatorze) lotes, com a necessidade de 76 (setenta e seis) 

embarcações, 89 (oitenta e nove) rotas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias 

ou enquanto perdurar aemergencialidade. 

Assim, considerando que não há omissão desta Secretaria em realizar o 

atendimento de transporte escolar, considerando esta a missão desta Secretaria, 

busca-se afastar as condições de desigualdade e propiciar, por intermédio do 

transporte escolar, o acesso e a permanência do educando na escola, de forma 

ininterrupta, efetiva e eficaz, atendendo, uma demanda educacional específica, 

mas, conseqüentemente, o interesse da coletividade. 

Esta contratação centra-se especialmente na viabilização e garantia da 

política pública nacional de transporte escolar, por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia ligada ao Ministério da Educação e 

responsável pela normatização e assistência financeira em caráter suplementar, que 

contribui para uma melhor oferta de transporte escolar nos municípios do Brasil. 

No âmbito do FNDE, encontra-se o Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar (PNATE), instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 

com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares 

dos alunos do ensino fundamental público, residentes em área rural que utilizam o 

transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Observando-se os princípios da Legalidade, Razoabilidade, Celeridade e 

Eficiência, sendo destacado o esforço mútuo e de cooperação entre o Governo do 

Estado de Rondônia e a Prefeitura do Município de Porto Velho para a realização da 

presente contratação, com o compromisso de primar pela garantia dos direitos 

constitucionais, do interesse público e das demandas da sociedade no tocante ao 

cumprimento da efetivação da política de transporte escolar aos alunos matriculados e 

residentes nas áreas rurais do município de Porto Velho. 
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A dimensão do transporte escolar fluvial discorre também sobre a vasta 

extensão territorial do Município de Porto Velho, que possui segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE uma área territorial de 34.090,962 (km²) e 

população estimada de 519.436 habitantes (em 2017) e as especificidades encontradas 

nas áreas ribeirinhas, considerando que os rios são essenciais na funcionalidade do 

transporte escolar e nem sempre possuem profundidades propícias ao tráfego de 

embarcações escolares, haja vista a presença de afloramentos rochosos (conhecidos pela 

população local como pedrais), paliteiros (pauzadas) que descem o rio Madeira no 

período do inverno amazônico, bancos de areia e praias de arrôto que aparecem em 

decorrência da vazante e principalmente das atividades de garimpagem de ouro no rio 

Madeira. 

O rio Madeira tem 1.700 Km de extensão, é o principal tributário da 

margem direita do rio Amazonas. Em seu percurso, há planícies, afloramento rochosos, 

sinuosidades, onde requer maior cuidado na navegação.  

Para Sousa (2014)1 O rio Madeira é tido como um dos mais perigosos à 

navegação na Amazônia, devido às peculiaridades encontradas e na época da vazante a 

navegação costuma, muitas vezes, ficar prejudicada. 

A organização do espaço ribeirinho deu-se a partir de processos históricos, 

sociais e culturais. A política de ocupação desse espaço, o qual encontram-se inseridos 

os Distritos de São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação,  está ligada aos Ciclos da 

Borracha que promoveram investimentos na construção de infraestrutura de portos e 

compras de embarcações, as quais percorriam os mais diversos rios afluentes do rio 

Madeira, viabilizando o escoamento da produção para os grandes centros urbanos da 

região, de acordo com Benchimol (1995)2. 

 Os critérios de divisão desses lotes estão pautados nas especificidades e 

similaridades: a) localização; b) peculiaridades regionais; c) eficiência para melhor 

fiscalização e gerenciamento do serviço contratado; d) compartilhamento do transporte 

com escolas do Estado gerando economicidade ao erário; e) tempo de deslocamento do 

aluno à escola e, por fim, melhor exercício do controle diário (interno e externo) do 

serviço do transporte escolar rural no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 

colaborando para a celeridade das fiscalizações, do cumprimento do calendário escolar 

e o efetivo acompanhamento da execução do contrato. 

A identificação e a descrição de cada percurso/lote, indicando o 

quantitativo de embarcações a serem contratadas, a quantidade de alunos e de escolas 

pertencentes ao Estado e ao Município de Porto Velho, revelam a complexidade de um 

serviço essencial na sociedade, implicando nas responsabilidades compartilhadas com 

                                                           
1
SOUSA, L. Espaços Dialógicos dos Barqueiros na Amazônia: Uma relação humanista com o rio. Porto Velho: 

Temática, 2014. 
2
 BENCHIMOL, S. Navegação e Transporte na Amazônia. Edição Reprográfica, Manaus, 1995. 
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o próprio Estado de Rondônia e sociedade civil para melhor gerenciamento do serviço 

de transporte escolar fluvial no Município de Porto Velho. 

Essa formatação da distribuição dos 14 (quatorze) lotes de 89 mapas 

possibilita também o aprimoramento das rotinas diárias de controle, fiscalização e da 

eficácia da política pública no Município de Porto Velho, totalizando 89 percursos 

diários: 
 

LOTE 01: PORTO VELHO 

Quantidade de embarcações 04  

Milhas diárias/ tempo do percurso diário (min.) 440  

Escolas atendidas 02  

Quantidade de Alunos (A + B) 55  

Quantidade de Mapas 06  

A - ESCOLA DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos  

EMEIEF Antonio Augusto Vasconcelos 14  

 EMEF Ermelindo Monteiro Brasil 41  

Total de alunos (A) 55  

B - ESCOLA DO ESTADO/Quant. de alunos  

********************************** 00  

Total de alunos (B) 00  

Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 02: SÃO MIGUEL 

Quantidade de embarcações 02  

Milhas diárias/tempo do percurso(min.) 255  

Minutagem  (210 dias) 53550  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de alunos (A+B) 48  

Quantidade de Mapas 04  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos  

*********************************** 00  

Total de alunos (A) 00  

B - ESCOLAS DO ESTADO/Quant. de alunos  

EEEF  HEITOR VILAS LOBO 48  

Total de Aluno (B) 48  

       Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 03: CUJUBIM 

Quantidade de Embarcações 06  

Milhas diárias/tempo do percurso(min.) 785  

Minutagem  (210 dias) 164850  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A+B) 129  

Quantidade de Mapas 11  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO/Quant. de alunos  

EMEIEF DEIGMAR MORAES DE SOUZA  129  

Total de alunos (A)   

B - ESCOLA DO ESTADO/Quant. de alunos  

*********************************** 00  

       Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 04: CUJUBIM NONATO 

Quantidade de embarcações 06  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 515  
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Minutagem  (210 dias) 108150  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 65  

Quantidade de Mapas 06  

B – ESCOLA DO ESTADO  

EEEFM Raimundo Nonato da Silva 65  

Total de alunos (B)   

        Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 05: JAMARI 

Quantidade de embarcações 05  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 497  

Minutagem  (210 dias) 104370  

Escolas Atendidas 04  

Quantidade de Alunos (A + B) 46  

Quantidade de Mapas 06  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

EMEIEF Vale do Jamari 22  

EMEIEF Rio Verde 07  

EMEIEF Francisco Chiquilito Coimbra Erse 12  

EMEF São Luiz Gonzaga  05  

Total de alunos (A) 46  

B – ESCOLA DO ESTADO  

********************************* 00  

Total de alunos (B) 00  

       Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

 

LOTE 06: SÃO CARLOS 

Quantidade de embarcações 10  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 1158  

Minutagem  (210 dias) 243180  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 141  

Quantidade de Mapas 10  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

EMEIEF Henrique Dias 141  

Total de alunos (A) 141  

B – ESCOLA DO ESTADO  

****************************** 00  

Total de alunos (B) 00  

       Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

 

LOTE 07: CUNIÃ 

Quantidade de embarcações 04  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 415  

Minutagem  (210 dias) 87150  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 67  

Quantidade de Mapas 05  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

EMEF Francisco Braga 01  

Total de alunos (A) 67  

B – ESCOLA DO ESTADO  

********************************** 00  

Total de alunos (B) 00  
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      Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 08: MAJOR GUAPINDÁIA 

Quantidade de embarcações 03  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 395  

Minutagem  (210 dias) 66150  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 34  

Quantidade de Mapas 03  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

********************************** 00  

Total de alunos (A) 00  

B – ESCOLA DO ESTADO  

EEEFM MAJOR GUAPINDÁIA 34  

Total de alunos (B) 34  

      Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

 LOTE 09: PAPAGAIOS 

Quantidade de embarcações 04  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 205  

Minutagem  (210 dias) 43050  

Escolas Atendidas 02  

Quantidade de Alunos (A + B) 47  

Quantidade de Mapas 04  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

EMEIF Castro Alves 24  

EMEF Francisco José Pucci 23  

Total de alunos (A) 47  

B – ESCOLA DO ESTADO  

******************************* 00  

Total de alunos (B) 00  

        Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 10: MANOEL MACIEL NUNES 

Quantidade de embarcações 02  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 275  

Minutagem  (210 dias) 57750  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 45  

Quantidade de Mapas 04  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

EMEIEF MANOEL NUNES MACIEL  45  

Total de alunos (A)   

B – ESCOLA DO ESTADO  

****************************** 00  

Total de alunos (B) 00  

             Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

                              LOTE 11: DESMOREST 

Quantidade de embarcações 10  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 1187  

Minutagem  (210 dias) 249270  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 150  

Quantidade de Mapas 10  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

********************************** 00  

Total de alunos (A) 00  
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B – ESCOLA DO ESTADO  

EEEFM Professor Francisco Desmorest Passos 01  

Total de alunos (B) 150  

      Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 12: CALAMA 

Quantidade de embarcações 05  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 605  

Km anual (210 dias) 127050  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 47  

Quantidade de Mapas 05  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

EMEIEF Dra. ANA ADELAIDE GRANGEIRO  47  

Total de alunos (A) 47  

B – ESCOLA DO ESTADO  

************************** 00  

Total de alunos (B) 00  

       Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

LOTE 13: GENERAL OSÓRIO 

Quantidade de embarcações 10  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 1520  

Km anual (210 dias) 319200  

Escolas Atendidas 01  

Quantidade de Alunos (A + B) 100  

Quantidade de Mapas 10  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

******************************* 00  

Total de alunos (A)   

B – ESCOLA DO ESTADO  

EEEFM GENERAL OSÓRIO  100  

Total de alunos (B) 100  

        Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 

 

 

 

LOTE 14: DEMARCAÇÃO 

Quantidade de embarcações 05  

Milha diária Estimada/ Tempo de percurso (min.) 530  

Km anual (210 dias) 111300  

Escolas Atendidas 02  

Quantidade de Alunos (A + B) 42  

Quantidade de Mapas 05  

A - ESCOLAS DO MUNICÍPIO  

EMEF João de Barros Gouveia 31  

EMEF Monte Horebe 11  

Total de alunos (A) 42  

B – ESCOLA DO ESTADO  

*************************** 00  

Total de alunos (B) 00  

            Fonte: Quantitativo de alunos fornecido pelos diretores das escolas/2018 
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Os alunos encontram-se em localidades esparsas, o que inviabiliza a 

construção de escolas nessas localidades de difícil acesso, tornando-se mais viável e 

eficiente o deslocamento dos alunos por meio do transporte escolar fluvial. 

A ação do Município de Porto Velho é a de atender esses alunos que 

encontram-se próximos de nossa área de abrangência escolar e a oferta do 

transporte escolar proporciona a possibilidade dos alunos estudarem e traz um 

benefício direto aos alunos e moradores das áreas limítrofes. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Este processo emergencial tem como objetivo central a 

contratação de empresa para a prestação de serviço do transporte escolar fluvial 

para atendimento dos alunos que moram na área rural do Município de Porto 

Velho, em localidades impossibilitadas de implantação de unidades escolares, 

tornando-se necessário o deslocamento dos alunos, por meio de transporte 

escolar para as escolas mais próximas onde possam ser atendidos, por um 

período de 180 (cento e oitenta) dias. 

A finalidade é garantir o acesso e a permanência dos alunos 

matriculados na Rede Pública de Ensino, residentes na área rural, contribuindo 

para a diminuição dos índices de retenção e evasão escolar e melhoria do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

 

4.2 Específicos 

 

• Promover e incentivar, com a colaboração da sociedade, o pleno 

desenvolvimento do ser humano, bem-estar do aluno, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

• Garantir o acesso dos alunos residentes na área rural à educação; 

• Ofertar o transporte escolar fluvial aos alunos matriculados na 

Educação Básica da Rede Pública de Ensino no Município de Porto Velho; 

• Garantir o cumprimento do calendário escolar; 

• Reduzir a evasão escolar pautando-se no Plano Nacional de Educação 

(PNE) e Plano Municipal de Educação de Porto Velho (PME); 

• Verificar o valor investido no transporte escolar e sua efetividade na 

melhoria dos índices de aprendizagem com a realização de pesquisa 

quantitativa-qualitativa; 
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• Realizar pesquisa de satisfação sobre o serviço de transporte 

escolar fluvial; 

• Realizar estudos para otimização de rotas/itinerários do transporte 

escolar fluvial no Município de Porto Velho; 

• Gerar conhecimento sobre a qualidade da prestação do transporte 

escolar rural. 

 

5. REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1 O objeto deste Termo de Referência será realizado por execução indireta, sob 

o regime de empreitada por Preço Unitário por percurso, nos termos do art. 6º, 

VIII. “b” da Lei nº 8.666/93.A Administração Municipal opta pela execução 

indireta, considerando a situação de emergência, a prestação dos serviços e 

contratando a sociedade empresarial privada para a consecução deste objetivo 

público, de modo que a necessidade em grande escala de recursos humanos, 

veículos, equipamentos, materiais e manutenções preventivas e corretivas das 

embarcações, inviabiliza a execução direta. Além disso, a administração teria 

que disponibilizar um considerável quantitativo de servidores (muitos deles 

professores) para administrar situações relacionadas ao gerenciamento do 

transporte escolar fluvial bem distinta do seu misterprofissional originário. 

Por outro lado, observando-se a ampla área geográfica que necessita-

se deste atendimento, a Secretaria Municipal de Educação não possui 

contingente de pessoal para encontrar-se presente nas mais variadas localidades 

com servidores à disposição na função de condutor (a), de modo que estes 

necessitem residir nas proximidades dos itinerários, e que ainda poderão ser 

deslocados de itinerários de acordo com a necessidade. Não possuindo também 

locais adequados para abrigar corretamente as embarcações, transportar peças, 

armazenamento de combustível, equipamentos e mão de obra especializada para 

sua manutenção. 

Outros fatores importantes que justificam a execução indireta é a 

indisponibilidade do grande número de embarcações (voadeiras) em patrimônio 

do município, fator este que necessita de uma cadeia de procedimentos para seu 

bom uso, como atracadouro, porto (possível aluguel), contratos de manutenção e 

aquisição de peças, equipamentos, acessórios, mão de obra, entre outros. Todos 

estes que podem vir a ocasionar descontinuidade do serviço, onde há ainda à 

necessidade de embarcações de reposição, possíveis serviços complexos de 

longos períodos devido à escassez de peças e mão de obra qualificada na cidade. 

É importante reconhecer a prestação desses serviços por empresas 

especializadas no ramo de transporte de passageiros, sobretudo, de alunos. 
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Com isso, desincumbem-se servidores, dirigentes e autoridades da Secretaria 

Municipal de Educação de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser 

desenvolvidas perfeitamente por meio de prestação de serviços terceirizados. 

Portanto, como forma de assegurar o cumprimento do calendário 

escolare das normais legais referente à oferta de transporte escolar fluvial, 

como programa suplementar de garantia ao direito à educação, vislumbra-se 

que para o Município de Porto Velho este serviço de grande vultuosidade e de 

continuidade, a execução indireta se mostra mais adequada. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

 

• A documentação de habilitação da contratada poderá ser substituída 

pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo 

Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto 

Velho (SISCAF), nos documentos por eles abrangidos; 

• Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

para conferência “online” por membro da equipe de apoio ou pelo 

Pregoeiro, bem como, o mesmo poderá providenciar a emissão do 

certificado e anexar nos autos; 

• Também poderão ser consultados os sites oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando a contratada estiver com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF; 

• Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou 

SISCAF encontrar-se desatualizado, fica assegurado a contratada, o 

direito de encaminhar a documentação atualizada no prazo 

inicialmente determinado no ato da sua convocação; 

• A contratada deverá encaminhar junto à documentação de 

habilitação Declaração de superveniência de fato impeditivo de 

habilitação; 

• A contratadadeverá encaminhar junto à documentação de 

habilitação a Declaração quanto ao cumprimento às normas 

relativas ao trabalho de menores. 

 Em caso do MEI será exigido, para fins de habilitação 

em processo de contratação pública os documentos previstos entre os artigos 

28 a 31 da Lei de Licitações no que couber, ou seja, os documentos que são 

normalmente exigidos das pessoas físicas que participam de licitação. 

 

6.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

https://jus.com.br/tudo/processo
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da 

certidão da Junta Comercial; 

b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o 

contrato consolidado; 

c)Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

• No caso de participação de consórcios, é impedida a participação 

das empresas consorciadas, na mesma licitação, em mais de um consórcio 

ou isoladamente. É fixada a responsabilidade solidária das empresas 

integrantes do consórcio pelos atos praticados tanto na fase de licitação 

quanto na de execução do contrato; 

• Em se tratando de consórcio, comprovação de compromisso público 

ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados e 

indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às 

condições de empresa líder; 

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim 

o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus 

administradores. 

• No caso de participação individual, é necessário o cadastro no sistema 

do MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), os empresários 

individuais e MEIs estão dispensados de manter a contabilidade formal, a 

exemplo do que se exige, em regra, das sociedades empresárias. 

A Lei Complementar nº 128/2008, que alterou a LC nº 123/06 

(Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), criou a figura do 

Microempreendedor Individual - MEI. Segundo esse normativo, considera-se 

MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 do Código Civil 

Brasileiro “que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de 

até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que 

não esteja impedido de optar pela sistemática prevista” no art. 18-A da LC nº 

123/06. 

Em complemento, de acordo com a Resolução nº 16/2009 do Comitê 

para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da 

https://jus.com.br/tudo/simples-nacional
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Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM será enquadrado como MEI o 

empresário referido no art. 966 do CC e que atenda cumulativamente às 

seguintes condições: 

“I – tenha auferido receita bruta conforme estabelecido nos §§ 1º ou 2º do 

art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006; 

II – seja optante pelo Simples Nacional; 

III – exerça tão somente atividades permitidas para o 

Microempreendedor Individual conforme Resolução do Comitê Gestor do 

Simples Nacional; 

IV – não possua mais de um estabelecimento; 

V – não participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; 

Definido o enquadramento legal conferido ao Microempresário 

Individual, cabe avaliar a sua participação nas contratações públicas. 

Cabe destacar que a princípio, para fins de licitação, o MEI equipara-

se à figura do empresário individual. O empresário individual, em regra, no 

procedimento licitatório, se apresenta diante da Administração como pessoa 

física, a qual deverá estar inscrita no Registro Comercial (art. 28, II, da Lei nº 

8.666/93), expedido em conformidade com os artigos 967 e 968 do Código 

Civil, visando demonstrar a regularidade da atividade empresarial exercida 

por ele (empresário individual). 

No que tange à habilitação jurídica, a Lei de Licitações, art. 28, II, 

determina que será exigida do empresário individual comprovação do registro 

comercial. Logo, sendo o MEI equiparado a essa figura jurídica, tal obrigação 

a ele se estende. 

Atualmente, a formalização do MEI não exige a entrega de qualquer 

documento físico às juntas comerciais. Em atenção à Lei nº 11.598/2007[2] e 

Resolução nº 16/2009 do CGSIM, a formalização desses empresários passou a 

ser disponibilizada integralmente em ambiente virtual, por meio do sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br, de forma gratuita. Após a realização 

desse cadastro, o CNPJ, a inscrição na junta comercial e no INSS, e o alvará 

provisório de funcionamento são obtidos imediatamente, gerando um 

documento único, que é o Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual (CCMEI), conforme informações contidas na seção de Perguntas e 

Respostas no próprio portal do empreendedor. 
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Tal procedimento está devidamente normatizado no art. 3º da 

Resolução nº 16/2009 do CGSM, transcrito a seguir: 

“Art. 3º O processo de registro e legalização de Microempreendedor 

Individual observará as disposições da Lei nº 11.598, de 2007, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 128, de 

2008, assim como as seguintes diretrizes específicas: 

I - constituir-se a implementação da formalização do Microempreendedor 

Individual na primeira etapa de implantação da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - 

Redesim; 

II - incorporar automação intensiva, alta interatividade e integração dos 

processos e procedimentos dos órgãos e entidades envolvidos; 

III - integrar, de imediato, ao Portal do Empreendedor, processos, 

procedimentos e instrumentos referentes à inscrição do Microempreendedor 

Individual na Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e nas Juntas 

Comerciais; 

IV - integrar, gradualmente, ao Portal do Empreendedor, processos, 

procedimentos e instrumentos referentes à inscrição do Microempreendedor 

Individual no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e à obtenção de 

inscrição, alvarás e licenças para funcionamento nos órgãos e entidades 

estaduais e municipais responsáveis pela sua emissão; 

V - deverá ser simples e rápido, de forma a que o Microempreendedor 

possa se registrar e legalizar em curtíssimo prazo e, quando o processo 

estiver totalmente informatizado e racionalizado, mediante um único 

atendimento por parte dos agentes de apoio à realização dos procedimentos 

necessários; 

VI – não haver custos para o Microempreendedor relativamente à 

prestação dos serviços de apoio à formalização, assim como referentes às 

ações dos órgãos e entidades pertinentes à inscrição e legalização necessárias 

ao início de funcionamento de suas atividades, conforme estabelecido no § 3º 

do art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 2006; 

https://jus.com.br/tudo/seguro
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VII - realizar inscrições automatizadas na Junta Comercial e no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, dispensando-se 

completamente o uso de formulários em papel e a aposição de assinaturas 

autógrafas; 

VIII - possibilitar o funcionamento do Microempreendedor Individual 

imediatamente após as inscrições eletrônicas na Junta Comercial e no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), mediante a sua 

manifestação, por meio eletrônico, de concordância com o conteúdo do Termo 

de Ciência e de Responsabilidade com Efeito de Alvará e Licença de 

Funcionamento Provisório; 

IX - disponibilizar ao empreendedor, para impressão, via eletrônica do 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, documento hábil 

para comprovar suas inscrições, alvarás, licenças e sua situação de 

enquadramento na condição de Microempreendedor Individual perante 

terceiros, ficando a sua aceitação condicionada à verificação de sua 

autenticidade na Internet, no endereço 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br. 

 

6.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da contratada, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ 

FAC); 

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, 

expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da 

proponente; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” 

a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 
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(seguridade social – INSS), dentro da validade e Portaria MF nº 358, de 05 

de setembro de 2014, modificada em 05.05.2016; 

f) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a 

apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos 

termos do Título VII-A daConsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E VISITA TÉCNICA 

6.3.1. Qualificação Técnica 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho 

da contratada em contrato pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo: 

a.1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) 

atestado(s) que contemplem o serviço, objeto desta licitação, qual seja a 

prestação de serviço de transporte escolar; 

a.2. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) 

que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período 

de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no 

mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta 

satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto desta 

licitação em contrato para atender frota(s) com pelo menos 20% (vinte por 

cento) do quantitativo por lote, previsto nos Anexos I deste Termo de 

Referência; 

a.3. Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que 

em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de 

execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no 

mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta 

satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto desta 

licitação, pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência 

proposta, ou seja, pelo menos 03(três) meses de atuação; 

a.4. A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade Técnica 

quanto a características, quantidades e prazos deverá ser avaliada 

individualmente de acordo com o previsto neste tópico, sendo desclassificado 

caso não atenda ao mínimo previsto em qualquer dos subtópicos individuais; 

a.5. Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando comprovar 

quantidades e prazos para efeito de atendimento individual dos subitens a.2. 

e a.3, a execução do objeto que tenha sido realizada em períodos distintos, ou 
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não concomitantes, por não garantirem a capacidade de atendimento global 

da frota no mesmo período; 

a.6. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, 

CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do 

documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto, 

quantidades e prazos de prestação dos serviços. E, na ausência dos dados 

indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43, parágrafo 3° da Lei 

Federal 8.666/93, para que sejam encaminhados em conjunto os documentos 

comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de 

empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não 

sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para 

certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do 

Atestado; 

a.7. No caso de atestado de entidade privada, o mesmo deverá ter firma 

reconhecida do responsável da empresa emitente, acompanhada de cópias 

dos respectivos contratos originários; 

a.8.A Administração, por meio da Comissão ou servidor(es) designado(s), 

poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da 

veracidade das informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela 

empresa contratadadurante o certame, sujeitando o emissor às penalidades 

previstas em lei caso haja ateste de informações inverídicas. 

b) Relação explícita ou declaração formal de disponibilidade das 

instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível 

para a realização do objeto do presente termo, inclusive declarando que 

dispõe ou disporá para a execução do contrato de profissional habilitado ou 

que detenha experiência aplicável na prestação do serviço contratado. 

 

6.3.2 Visita Técnica (Reconhecimento das rotas/itinerários) 

 

6.3.2.1 Caso a contratada entenda necessário para fins de elaboração de sua 

proposta, poderá realizar Visita Técnica ao local de execução do objeto deste 

termo, a fim de conhecer as condições do local onde será executado o objeto da 

licitação, bem como se inteirar cuidadosamente das condições e do grau de 

dificuldade dos serviços. 

6.3.2.2 Optando pela Visita Técnica, a contratadadeverá solicitar, a partir da 

publicação do edital e até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do 

certame, o agendamento da visitação aos itinerários de seu interesse para o 

reconhecimento das rotas/itinerários especificadas neste termo. 
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6.3.2.3 O agendamento da visita poderá ser feito, junto à Divisão de 

Transporte Escolar/SEMED ou Comissão de Fiscalização do Transporte 

Escolar da SEMED, no horário das 8 às 14 horas, localizada na Rua Elias 

Gorayeb nº 1514, Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho – RO, ou 

ainda pelo Telefone: (69)3901-3347, End. eletrônico: cmte.semed@gmail.com 

e/ou dsle.semed@gmail.com. 

6.3.2.4 A contratada fica ciente de que, optando ou não por realizar a Visita 

Técnica, posteriormente não será admitida qualquer alegação de 

desconhecimento das condições para a execução do Objeto deste termo de 

Referência. 

 

6.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

 

6.4.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima) 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; 

- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da contratada;  

- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da contratada. 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

contratada ou em outro órgão equivalente. 

6.4.2As empresas enquadradas no subitem 5.4.4, letras “a” e “b” deverão 

observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76; 

6.4.3 Para comprovar a boa situação financeira, a contratada terá que 

apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise 

devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

SG = Ativo Total 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

LC = Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 

mailto:dsle.semed@gmail.com
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7. METODOLOGIA 

 

Os serviços a serem contratados serão prestados de modo contínuo, 

conforme calendário letivo anual apresentado: 

 

I - A empresa contratada executará os serviços de acordo com os 

procedimentos e exigências constantes neste Termo de Referência, a fim de 

suprir as necessidades no transporte fluvial dos alunos da área rural do 

Município de Porto Velho; 

II - Os serviços que se encontram descritos no presente Termo de 

Referência deverão ser executados pela contratada, observando todas as 

cláusulas aqui definidas, garantindo o seu fiel cumprimento com a finalidade 

de evitar qualquer tipo de prejuízo aos alunos transportados; 

III - O objeto contratual será executado mediante a prestação de 

serviço, por meio de embarcações escolares que atendam todas as 

características previstas no Termo de Referência. 

IV - A Secretaria Municipal de Educação utilizará os seguintes 

instrumentais: a) Orímetro; b) Planilhas dos gestores das Escolas; c) 

Inspeções e Relatórios da Comissão de Fiscalização do Transporte/SEMED 

para comprovação do serviço realizado pela contratada. 

 

8. DOS REQUISITOS GERAIS DE EXECUÇÃO 

 

a) Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados de 

acordo com a metodologia exposta nos termos do item 7; 

b) Os serviços objeto do presente serão entregues no local indicado pela 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

c) A contratada deverá cumprir fielmente os prazos de execução de serviços 

constante nos anexos do presente termo, sob a pena de aplicação de 

penalidades ou rescisão do contrato; 

d) A Empresa Contratada deverá nomear um responsável técnico pela 

execução do contrato, o qual ficará autorizado a representá-lo perante a 

Contratante e a fiscalização deste em tudo o que disser respeito àquela; 

e) Haverá, por parte da Secretaria Municipal de Educação, visitas “in loco” 

para verificar a efetividade da oferta do serviço de transporte escolar e seu 

aproveitamento na melhoria dos índices de aprendizagem, por meio de 

pesquisa quantitativa qualitativa que prevê observação e aplicação de 
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questionários à clientela escolar para aprimoramento da gestão do transporte 

escolar no âmbito do município de Porto Velho; 

f) Toda documentação produzida relativa ao objeto deste Termo de Referência 

será de propriedade exclusiva da Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED; 

g) Documentos produzidos pelas contratadas deverão ser entregues à 

SEMED por meios impressos, sem proteção de senha ou qualquer outro meio 

que restrinja o acesso e utilização dos dados textos, valores, fórmulas ou 

códigos de programação, nos prazos definidos cronograma a ser elaborado; 

h) Quaisquer visitas, reuniões ou entrevistas junto às unidades dos órgãos 

diretamente interessados, deverão ser previamente agendadas; 

i) A fiscalização do Contrato será exercida por representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, designados por Portaria do Secretário Municipal de 

Educação – SEMED, que será editado após a assinatura do futuro contrato a 

ser celebrado, aos quais competirá dirimir dúvidas que vier surgir na 

vigência do contrato, conforme o art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993; 

j) Os fiscais da Secretaria Municipal de Educação – SEMED deverão receber 

os produtos tipificados conforme o serviço objeto deste Termo de Referência. 

k) O período de execução dos serviços compreenderá por 100 (cem dias) dias 

letivos, distribuído durante o período de 06 (seis) meses,  

 

9. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 

 

a) Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão prestados na 

área rural do município de Porto Velho, conforme descrição das 

Rotas/Itinerários); 

b) A prestação de serviços deverá ser iniciada, em local previamente indicado, 

conforme Rota/itinerário descrito no Anexo I); 

c) A carga horária de prestação de serviços será informada pela secretaria 

responsável; 

d) Caso a embarcação esteja em manutenção, à empresa contratada deverá 

substituí-la por outra embarcação reserva de igual ou superior qualidade, 

sem prejudicar a prestação de serviços; 

e) Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por 

ação ou omissão, por negligência, imperícia ou imprudência, serão de 

responsabilidade exclusiva da contratada; 

f) A contratada assume integral responsabilidade na contratação do 

empregado envolvido na realização dos serviços propostos, sendo considerada 

como única empregadora, sendo de inteira responsabilidade de a empresa 
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vencedora fazer com que o operador respeite as normas de segurança do 

trabalho e proteção ao meio ambiente; 

g) É nula e não constituirá qualquer obrigação para a PREFEITURA a 

prestação de serviços sem observância das condições deste Termo de 

Referência. 

I. A empresa vencedora deverá seguir as seguintes determinações: 

• Cumprir os requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelas 

Normas de Autoridade Marítima – NORMAN e seus anexos; 

• Manter a embarcação com manutenção preventiva em dia; 

• Manter as condições de higiene da embarcação e todos os alunos 

transportados devem estar com coletes salva-vidas; 

• Respeitar os horários rigorosamente determinados pela Divisão do 

Transporte Escolar da SEMED; 

• A contratada deverá cumprir fielmente os prazos da prestação de 

serviço objeto deste Termo de Referência, sob a pena de aplicação de 

sanções, multas e/ou rescisão de contrato; 

• A Contratada deverá proceder de acordo com o previsto neste Termo 

de Referência reportando-se à Comissão de Gestão do Contrato para 

quaisquer dificuldades no cumprimento dos itens do presente Termo 

de Referência, através de registro ou relatórios escritos. 

 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO 

 

10.1 Comissão Gestora do Contrato 

10.1.1 A fiscalização do Contrato será exercida pela Comissão Gestora do 

Contrato, cabendo-lhes a responsabilidade das seguintes atribuições, 

conforme Decreto nº 15.204, de 10 de maio de 2018 (Prefeitura do 

Município de Porto Velho), no Art. 23:  

 

I. Acompanhar a execução físico‐financeira do contrato, conforme Art. 67 da 

Lei Federal nº 8.666/1993; 

II. Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se 

estes estiverem em conformidade com as especificações do respectivo 

objeto contratado; 

III.Apresentar relatório mensal referente a execução e inexecuções do 

contrato, com as recomendações que se fizer necessárias; 
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IV. Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas 

contratuais, observando os prazos de vigência, execução, prorrogações, 

reajuste, aditivos e apostilamentos necessários devidamente justificados; 

V. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando 

sobre paralisações ou suspensões que ocorram no contrato; 

VI. Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo, no que concerne à 

qualidade dos serviços prestados; 

VII. Acompanhar os prazos de vigência dos contratos e os 

prazos de vigência de convênio; 

VIII. & 1º Após o recebimento dos auto de apuração de 

penalidade, a Comissão Gestora de Contrato do Transporte Escolar, 

deverá notificar a contratada, a apresentar defesa, no prazo de cico dias 

úteis e, após a defesa, elaborar parecer sugerindo a aplicação de 

penalidade ou não, que será deliberada pelo Ordenador de Despesa da 

Secretaria Municipal de Educação. 

IX. & 2º Da decisão proferida pelo Ordenador de Despesa da Secretaria 

Municipal de Educação, caberá recurso no prazo de cinco dias ao Prefeito 

do Município de Porto Velho. 

 

10.2 Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar  

10.2.1 A fiscalização do serviço será exercida pela Comissão de Fiscalização 

do Transporte Escolar, cabendo-lhes a responsabilidade das seguintes 

atribuições, conforme Decreto nº 15.204, de 10 de maio de 2018 

(Prefeitura do Município de Porto Velho), no Art. 22:  

 

I - fiscalizar o serviço de transporte escolar dos alunos da Rede de Ensino do 

Município de Porto Velho; 

II - conferir os dados das faturas antes de atestá-las, tomando as 

providências necessárias e as correções devidas, arquivando cópia junto aos 

demais documentos pertinentes; 

III- comunicar a Divisão de Transporte Escolar/DSLE/SEMED, as 

irregularidades detectadas na execução do serviço de transporte escolar, para 

as providências a ser tomada contra a empresa contratada que deu causa a 

irregularidade apontada; 

IV - acompanhar e controlar toda a execução do serviço contratado, 

principalmente quanto a sua quantidade e qualidade; 

V – formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu preposto, 

adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 

bilaterais; 
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VI - realizar pesquisas mercadológicas para verificar a economicidade dos 

preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de mercado, por 

ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios 

econômico-financeiros; 

VII - manter o controle nominal dos empregados da Contratada, bem como, 

exigir que se apresentem uniformizados, com crachás de identificação (foto 

recente) e bom comportamento; 

VIII – avaliar, constantemente, a qualidade da execução contratual, 

propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e 

racionalizar os serviços; 

IX - Promover os registros pertinentes à fiscalização do contrato, em livro de 

ocorrência próprio; 

X - procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, 

administrativas ou jurídicas; 

XI - fiscalizar a manutenção pela contratada, das condições de sua 

habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à 

avaliação; 

XII - rejeitar serviços que estejam em desacordo com as especificações do 

objeto contratado, observando o que reza os Termos de Contrato e/ou o ato 

convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto; 

XIII - observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 

inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das 

suas atividades; 

XIV - apresentar Relatório Mensal de Fiscalização à Comissão Gestora do 

Contrato sobre o andamento dos trabalhos realizados, indicando necessidades 

de solução de problemas detectados e sugerindo formas de aperfeiçoamento, 

quando necessário, por ser indispensável para o desempenho dos seus 

trabalhos. 

XV – Atualização de itinerário para atendimento será realizada a cada 3 

(três) meses a contar da última atualização. 

 

 

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

11.1 O recebimento do serviço objeto deste Termo de Referência, bem como o 

ateste das notas fiscais/faturas referentes aos serviços prestados será 

realizada pela comissão de fiscalização e ratificada pela comissão gestora 

procedendo da seguinte forma: 
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a) Os fiscais do contrato não poderão ter nenhum vínculo com a empresa 

prestadora do serviço, devendo agir com auxiliares do gestor do contrato, 

considerando que a eficiência da presente investida licitatória está 

diretamente relacionada ao acompanhamento da execução; 

b) Os fiscais da Secretaria Municipal de Educação - SEMED deverão receber 

o serviço conforme objeto descrito, mediante entrega pela empresa prestadora 

do serviço de Termo de Entrega das Notas Fiscais, datadas, assinadas pelo 

representante da mesma, nos prazos estabelecidos; 

c) Após a entrega supracitada, haverá prazo de observação de, no máximo, 05 

(cinco) dias úteis para que se comprove a adequação do objeto previsto neste 

Termo de Referência, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°. 

8.66/1993; 

d) Havendo divergência na apresentação da documentação dos serviços 

prestados, esses serão devolvidos para correção no prazo máximo de quarenta 

e oito horas, contado do recebimento deste, para que se comprove a 

adequação do objeto às regras e metodologias previstas neste Termo de 

Referência; 

e) Os procedimentos acima descritos não influenciarão nas possíveis sanções 

ocorridas durante a execução dos serviços em destaque. 

 

12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

12.1 Poderá a administração, por atraso injustificado das obrigações 

assumidas, aplicar ao contratado multa de mora e/ ou advertência, conforme 

segue: 

a) Após 30 (trinta) dias consecutivos da falta de execução do objeto, será 

considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão 

contratual; 

b) A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber 

da Prefeitura do município de Porto Velho, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da 

multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da 

garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão 

competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a 

Administração proceder à cobrança judicial; 
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c) As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada 

da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 

venha causar à Administração; 

d) De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a contratada 

se sujeitar à Declaração de Idoneidade 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 o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente; 

e) A sanção denominada advertência só terá lugar se emitida por escrito e 

quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível 

somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso 

não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que 

deverão ser aplicadas sanções previstas neste Termo de Referência. 

 

12.2 São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da 

Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e do Decreto 

nº 5.450/2005: 

 

• Inexecução parcial ou total do contrato; 

• Apresentação de documentação falsa; 

• Comportamento inidôneo; 

• Fraude fiscal; 

• Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital 

ou no Contrato; 

 

12.3 As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme 

infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros; 

 

12.4 Para efeito de aplicação de multas na execução do serviço, às infrações 

são atribuídas com percentuais de multa, de acordo com a tabela a seguir, 

que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras 

equivalentes que surgirem, conforme o caso: 
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Nº DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO MULTA* 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais; ocorrência por pessoa.  

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

4,0% 

 

2 

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por ocorrência e por dia. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

3,0% 

 

3 

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

3,0% 

4 

Recusar-se a executar serviço apontado pela comissão de fiscalização, sem motivo 

justificado; por ocorrência. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

2,0% 

5 

Deixar de executar serviço, de caráter permanente, ou deixar de providenciar 

recomposição complementar. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

0,5% 

6 

Deixar sem manutenção os veículos, ocasionando pane, quebras, ausência de 

equipamento/acessórios obrigatórios, prejudicando o deslocamento e segurança dos 

alunos até a escola. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

0,5% 

7 

Deixar de efetuar o pagamento de seguro obrigatório dos veículos, encargos fiscais 

e sociais, bem como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 

execução deste contrato, por ocorrência. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

2,0% 

8 

 

Deixar de ofertar a quantidade de transporte contratada que venha a prejudicar a 

prestação do serviço. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

0,5% 

9 

Deixar de fornecer relatórios impressos e, ou mídia bem como documentos exigidos 

para instrução processual por objeto, por tipo e por ocorrência. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

0,3% 

10 

Deixar de manter a documentação e habilitação dos empregados, atualizada junto 

a contratante, inclusive os relatórios em mídia.  

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

0,5% 

11 

Deixar de substituir imediatamente funcionário que se comporte de modo 

inadequado, após notificação pela contratante. 

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência.  

0,3% 

 

 

12 

 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do projeto básico ou contrato e seus anexos, 

mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada.   

A multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

1,0% 

 

 

 

13 

A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas contra a Administração 

Pública e poderá pagar multas de até 20% de seu faturamento, conforme o Decreto 

nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção, a exemplo 

da forma de cálculo da multa e das regras para o acordo de leniência. 

Até 20% 

no 

faturamento 
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12.5 As sanções previstas neste Termo de Referência Incidirão sobre o 

Faturamento Mensal do Contrato, referente ao mês da ocorrência da 

irregularidade. 

 

12.6 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 

 

12.7 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de 

créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua 

cobrança na forma prevista em lei; 

 

12.8 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada 

a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força 

maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e 

sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido; 

 

12.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade; 

 

12.10 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, Sistema de Cadastro de 

Fornecedores do Município de Porto Velho – SISCAF-PVH. 

 

12.11 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e 

impedimento de contratar com o órgão contratante e de declaração de 

inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas que, em razão do 

contrato decorrente desta licitação: 

• Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

• Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

• Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados; 

12.12 Caso a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 

execução do objeto, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração 
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falsa ou cometerem fraude no atendimento dos serviços, a CONTRATANTE 

poderá utilizar a figura da “glosa” como forma de reposição do erário.           

12.13Destaca-se que a glosa não possui natureza sancionatória, tratando-se 

de medida que visa o ressarcimento de determinada monta. Caso a 

Administração busque punir a contratada, deve-se valer dos instrumentos 

competentes, tais como as sanções administrativas de advertência, multa, 

suspensão do direito de licitar, dentre outras taxativamente arroladas pelo 

legislador. 

12.14 A glosa poderá coexistir com as sanções administrativas, que por sua 

vez buscam preservar o interesse público quando este é abalado por atos 

ilícitos (ou, no mínimo, irregulares) cometidos pela contratante que 

frustrem os objetivos da licitação ou da contratação. A sanção tem caráter 

repressivo e pedagógico. 

 

12.15 A Lei n°. 8.666/93 prevê a possibilidade de retenção do pagamento na 

hipótese de rescisão unilateral do contrato, motivada pelo inadimplemento 

das obrigações assumidas pela contratada. A retenção se dará até o limite 

dos eventuais prejuízos causados à Administração. 

 

13. DA EMBARCAÇÃO ESCOLAR CONTRATADA 

13.1 A empresa CONTRATADA deverá observar e cumprir a legislação das 

Normas de Autoridade Marítima e seus anexos; MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO (ESPECIFICAÇÕES DO GUIA DO TRANSPORTE 

ESCOLAR/FNDE) aplicável às embarcações contratadas; 

 

13.2 A contratada deverá apresentar a cópia do Título de Inscrição da 

embarcação: cadastramento de embarcação na Autoridade Marítima, com 

atribuição do nome e do número de inscrição e expedição do respectivo 

documento de inscrição, contendo o número de assentos, com a finalidade 

específica para seus fins como Transporte Escolar. 

 

13.4 A SEMED é a responsável pelo acompanhamento do cumprimento do 

contrato e condições das embarcações contratadas para o transporte dos 

alunos residentes na área rural do município de Porto Velho e seus Distritos. 

Para a adequada prestação do serviço de transporte escolar, é necessário 
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estabelecer padrões mínimos quantitativos e qualitativos da frota contratada, 

assegurando ao aluno, segurança, comodidade e pontualidade; 

 

13.5 Visando a não oneração excessiva na prestação do serviço não será 

necessário a embarcação reserva, considerandoque o cumprimento do 

itinerário é de exclusiva responsabilidade da contratada, atendendo aos 

requisitos de SEGURANÇA, COMODIDADE E PONTUALIDADE. 

 

13.6 Em relação aos trabalhadores, as planilhas incluem custos com 

ausência/doenças, entre outros, e mesmo que o condutorse ausente, há 

obrigatoriedade de continuidade da prestação com outros profissionais 

substitutos. A contratação é de serviços, havendo contraprestação mensal 

pelas ausências, afastamentos, entre outros que obriga a CONTRATADA, a 

substituição de funcionário; 

13.7 Bandeira Nacional – deverá medir 0,45X 0,60m, conforme o Art. 2-1-6 

do Cerimonial da Marinha, aprovado pela Portaria nº 368/MB, de 30 de 

novembro de 2016, do Comandante da Marinha do Brasil; 

 

13.8 O total de embarcações escolares contratados são 76 e deverão seguir as 

especificações abaixo, conforme a descrição por: 

 

13.9 - Descrição da Embarcação:  

 

a) Para efeito de capacidade técnica, no caso de embarcações, será exigida a 

apresentação dos seguintes documentos: 

1) Licença de operação ambiental do fabricante de embarcação, emitida por órgão 

competente CONFORME RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE dezembro DE 1997, Art. 

1º incisos I e II.; 

2) 02 (duas) Embarcações tipo semi-chata ou bico-fino, fabricação nacional,  

soldável em alumínio naval, reforçada,dois corrimão na lateral com 10 cm de 

espaço entre eles, cor predominante branca com faixa , medindo 6m de 

comprimento, largura 1,50 ( +/- 5%) m 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 07 pessoas, estrado em alumínio 

antiderrapante ou madeira, sem capota flexível. Equipada com motor tipo 

popa de 15 hp, 2 tempos sem partida elétrica sem caixa de comando tanque 

de combustível com capacidade e 24 litros  e luzes de navegação BB/BR e 
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mastro de alcançado, (disponibilizar 02 embarcações nesta especificação para 

atender lote 12 e 14). 

3) Embarcação de alumino  casco semi-chato- com cobertura fixa tipo arca. 

4) Segue modelo com motor 40 partida elétrica 2 tempos pronta para navegar  

DESCRITIVO: BOTE, Tipo: SEMI CHATO 

 

• Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os 

assentos)  

• Sanefas laterais e frente fixa na capota, no caso de opinar por capota 

FIXA. 

• Bote em alumínio, fundo com espessura de 2,0mm e laterais de 2,0mm; 

•            bancos almofadados, com encostos das laterais fixos e removível no 

meio 

• Capacidade de Passageiros: 20; 

• Capacidade de carga: 1800 kg;  

• Comprimento: 8m ( ± 5%); Largura: 1,80( ± 5%); Pontal: 0,65m ( ± 5%);  

• Estrado em alumínio antiderrapante/ou em madeira; 

• 1m de altura de corrimão na proa, corrimão triplo na lateral com 10 cm 

de espaço entre um e outro; 

• Motor de 40Hp, 2 tempos, partida elétrica; 

• Caixa de comando com kit de direção instalado; 

• Tanque de combustível embutido no banco com capacidade de 24 litros; 

• Bomba de porão com kit de instalação automático da bomba; 

• Bateria minima  de 45 amperes; 

•  Luzes de navegação BB/BR e mastro alcançado; 

•  02 alças de amarração (01 na popa e 01 na proa); 

• Pintura na cor branca com faixa nas laterais das embarcações deverá 

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. 

 

13.10 - Equipamentos de segurança e itens obrigatórios: 

 

a) Coletes salva-vidas Classe III indicados para embarcações de 

navegação interior e compatíveis com o número de assentos, marcados com o 
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prefixo da embarcação e pesos dos alunos atendidos. Todos os coletes deverão 

possuir o Certificado de Homologação pela DPC, conforme o previsto na 

alínea a), do item 0410 da NORMAM 05. 

b) Bóias (uma em cada bordo deverá possuir retinida de 20 metros) para 

embarcação menor que 24 metros de comprimento: 2unidades classe III; 

C) Capas de chuva (P-M-G); 

d) Cilibrim; 

e) Luzes de navegação (bombordo e boreste), lanterna portátil com pilhas 

sobressalentes; 

f) Par de Remos de madeira ou alumínio (um metro e meio); 

 

g) Rádio VHF – As embarcações deverão ser providas de, pelo menos, um 

equipamento de radiocomunicação em VHF fixo com potência maior ou igual 

a 5W e que disponha da freqüência de chamada de socorro 156,8 MHz (canal 

16), sendo recomendável que possuam, pelo menos, mais um equipamento de 

VHF, fixo ou móvel, para ser utilizado em situações de falha do equipamento 

orgânico, conforme o contido na alínea a), do item 0406  da NORMAN-

02/DPC (Mod. 15). Caso essa empresa seja dotada de equipamento fixo de 

radiocomunicação, deverá possuir a licença rádio emitida pela Agência 

Nacional de telecomunicação (ANATEL), e a referida licença deverá ser 

mantida na embarcação, de acordo com o item 0407 da Norman. 

h) Caixa de primeiros socorros – a dotação de medicamentos e materiais 

cirúrgicos é estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde (ANVISA), conforme o contido no item 0416 da 

NORMAN-02/DPC (mod.15). A empresa deverá preparar seus profissionais 

para este tipo de ação, considerando que o CFAQ (Curso de Formação de 

Aquaviários), possui a disciplina de primeiros socorros; 

i) Buzina ou apito/sino; 

j) Extintor de incêndio e respectiva data de validade; 

 

13.11 Motor/localidade: 

 

13.12 Qualificação mínima do condutor: 

 

Categoria mínima de Marinheiro Auxiliar Fluvial. 

 

13.13 O número de dias letivos/ano para o cálculo de médias iguais 100 (cem) 

dias; 
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13.14 A contratada deverá manter a embarcação escolar em perfeito estado 

de uso, fazendo as manutenções e higienizações necessárias, para não 

prejudicar o andamento das atividades da contratante; 

 

13.15 Deverá haver substituição da embarcação imediatamente e de forma 

automática por outra, nas mesmas condições da contratação inicial, quando 

em caráter temporário nas situações de acidentes, furtos, roubos incêndios, 

manutenções preventivas ou corretivas; 

 

13.16 Substituir, imediatamente, a embarcação que estiver prestando 

serviço, em caso de acidente ou qualquer tipo de defeito ou falta de 

manutenção, má conservação e irregularidades identificadas. A contratada 

deverá garantir a chegada dos alunos ao local de embarque e desembarque 

com segurança; 

 

14. DA VISTORIA DA EMBARCAÇÃO CONTRATADA 

14.1 Após a Homologação e para efeito de contratação a contratada deverá 

apresentar as embarcações para vistoria, averiguação das condições de uso e 

da aptidão para realização dos serviços, em local apropriado dentro da cidade 

de Porto Velho e indicado pela contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias 

úteis, contados da data da requisição da Secretaria Municipal de Educação, 

após a adjudicação do objeto, para inspeção da Comissão de Fiscalização do 

Transporte Escolar da Divisão de Transporte Escolar/SEMED, com a 

participação de militares da Delegacia Fluvial de Porto Velho/Marinha do 

Brasil; 

 

14.2 Na vistoria serão verificadas os itens de segurança, os usos de 

equipamento de salvatagem(coletes salva-vidas, bóias com cordas retinidas, 

luzes de navegação, par de remos, cilibrins, parte mecânica, sistema elétrico, 

orímetro, extintores de incêndio e demais exigências legais com a finalidade 

de comprovar se os mesmos estão aptos a desenvolver os trabalhos propostos, 

sendo emitido para tanto, parecer técnico que fará parte do processo, tais 

como: 

• Limpeza das embarcações com lavagem mensalmente e 

higienização diária; 

• Luzes de navegação em perfeitas condições; 

• Coletes salva-vidas Classe III indicados para embarcações 

de navegação interior e compatíveis com o número de assentos, 

marcados com o nome da embarcação e pesos dos alunos atendidos. 
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Todos os coletes deverão possuir o Certificado de Homologação pela 

DPC, conforme o previsto na NORMAM 05/DPC; 

•  Quantidade de assentos equivalente ao contratado por lote; 

•  Assentos em perfeitas condições de uso; 

• Bóias (uma em cada bordo deverá possuir retinida de 20 metros) 

para embarcação menor que 24 metros de comprimento: 2 

unidades classe III; 

• Caixas de primeiros socorros, considerando que os alunos sobem e 

descem barrancos íngremes, podendo haver neste caminho 

animais peçonhentos, quedas ou escorregões; 

• Par de remos de madeira ou alumínio, considerando a 

sazonalidade climática e características dos rios da região; 

• Rádio VHF – equipamento de radiocomunicação em VHF fixo com 

potência maior ou igual 5W e que disponha da frequência de 

chamada de socorro 156,8 MHz (canal 16), sendo recomendável 

que a Contratada possua, pelo menos, mais um equipamento de 

VHF, fixo ou móvel, para ser utilizado em situações de falha do 

equipamento orgânico, conforme o contido na alínea a), do item 

0406 da NORMAM-02/DPC (mod.15).  

• Lanterna portátil com pilhas sobressalentes  

• Buzina ou apito ou sino 

• Bomba de porão e o automático, potência 600; 

• Extintor de incêndio e respectiva data de validade; 

• Horímetro, instrumento analógico ou digital, é instalado no painel 

da embarcação que vai registrando a quantidade de horas e frações 

que um aparelho esteve em funcionamento. Torna-se fundamental 

para a garantia da segurança, uma vez que de modo preciso se tem a 

noção do tempo de manutenção do motor, procedimento preventivo de 

segurança para evitar acidentes. 

• Retrovisores em condições de uso; 

•  Termo de Responsabilidade emitido pela Capitania dos 

Portos/Marinha do Brasil; 

• Título de Inscrição da embarcação: cadastramento de embarcação 

na Autoridade Marítima, com atribuição do nome e do número de 

inscrição e expedição do respectivo documento de inscrição; 

• Possuir cobertura (capota marítima) em cima e nas laterais; 

• Possuir nas laterais a identificação da Secretaria Municipal de 

Educação e Transporte Escolar. 
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14.3 No ato da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar as 

vistorias das embarcações, considerando a sazonalidade climática e as 

peculiaridades regionais, como forma de garantir os equipamentos 

obrigatórios, a segurança e outros exigidos pelas Normas de Autoridade 

Marítima; 

 

14.4 A não apresentação das embarcações escolares, pela contratada, no 

prazo de até 15 (quinze) dias úteis, para realização da vistoria, será 

considerada como desistência e consequentemente acarretará a aplicação das 

penalidades previstas em lei, e as providências necessárias; 

14.5 A reprovação das embarcações, quando da vistoria, acarretará a 

possibilidade de aplicação das penalidades previstas em lei, e 

consequentemente as providências necessárias para a convocação de outra 

empresa habilitada; 

14.6 A Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, sempre que julgar necessário promoverá vistoria 

técnica nas embarcações escolares, sem que haja necessidade de aviso prévio 

para sua realização. 

 

15. DOS PROFISSIONAIS 

 

15.1 - As exigências técnico-pessoais estabelecidas neste Termo de Referência 

decorrem da necessidade de garantir a prestação de serviços de qualidade 

para a Contratante, dentro dos padrões de eficiência que devem pautar os 

serviços desenvolvidos na Secretaria Municipal de Porto Velho, sejam eles 

executados direto ou indiretamente. 

 

15.2 - A Contratada fornecerá os profissionais habilitados pela Capitania dos 

Portos, nas categorias mínimas de Marinheiro Auxiliar Fluvial de máquinas 

(CBO7827-35) e Marinheiro Auxiliar Fluvial de convés (CBO7827-30), os 

quais atuarão no comando de pequenas embarcações, auxiliam na 

administração a bordo e no serviço de manobras; chefia praça de máquinas; 

transporta cargas e passageiros; realiza manobras, serviços e manutenção no 

convés; opera máquinas; realiza manutenção preventiva e corretiva da praça 

de máquinas e aplica procedimentos de segurança, bem como arcará com 

todos os vínculos empregatícios com os mesmos, em conformidade com a 

legislação trabalhista. 
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15.3 - Fica expressamente proibida aos profissionais contratados e alunos, a 

utilização ou transporte de objetos perfuro-cortante e de artefatos que 

atentem contra a saúde física ou mental dos discentes, bem como o uso ou 

comercialização de quaisquer mercadorias, bebidas alcoólicas, cigarros e 

similares. 

 

15.4 – Condutores (fluviários) 

 

15.4.1-Será necessária a contratação de 1 (um) piloto para a condução das 

embarcações  a serem utilizadas para o transporte dos alunos residentes e 

matriculados nas escolas na área rural; 

 

15.4.2 - O condutor (marinheiro auxiliar fluvial) da embarcação destinada ao 

transporte dos alunos deve satisfazer os seguintes requisitos exigidos pela 

Contratante, a ser entregue na Divisão de Transporte Escolar/SEMED para 

controle interno, organização de banco de dados e sistema de gerenciamento: 

 

a. Idade superior a 21 anos; 

b. Categoria Mínima Marinheiro Auxiliar Fluvial de Máquinas ou 

Convés; 

c. Cópia da Carteira de Inscrição e Registro – C.I.R expedida pela 

Capitania dos Portos; 

d. Cópia da Carteira de Identidade e CPF do condutor; 

e. Cópia da Carteira de Trabalho devidamente registrada; 

f. Cópia de comprovante de Residência; 

g. Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais (Estadual e 

Federal); 

 

15.4.3 - A Contratada fornecerá uniforme completo (camisa com manga, calça 

comprida e sapato fechado) e crachá (com fotografia recente); 

15.4.4 - A Contratada deverá substituir de imediato o condutor que 

apresentar comportamento inadequado no desempenho de suas funções, que 

não estiver atendendo adequadamente as necessidades desta Secretaria, sob 

pena de medidas punitivas cabíveis ao caso; 

 

§ 1º Havendo a substituição do condutor da embarcação, a 

Secretaria Municipal de Educação deverá ser comunicada de imediato e 

apresentar os documentos do funcionário substituído, conforme previsto no 

item 15.4.3. 
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16. DAS PROIBIÇÕES DA CONTRATADA DO CONDUTOR  

 

16.1 É vedado aos pilotos (a) fumar ou consumir bebidas alcoólicas durante a 

prestação do serviço de Transporte Escolar Fluvial; 

16.2 Ausentar-se da embarcação, quando este estiver aguardando escolares, 

exceto para garantir maior segurança aos mesmos; 

16.3 Usar short, calções, bermudas, minissaias, blusas decotadas, 

transparentes, calçados abertos que não se fixem aos pés; camisas regatas, 

camisas de botões aberta (manter os botões fechados); 

16.4 Interromper, de forma voluntária, a condução dos alunos até a unidade 

escolar, exceto que haja algum problemaque possa colocar em risco à vida da 

clientela atendida; 

16.5 Permitir a descida de alunos fora do seu ponto de embarque inicial, no 

caso, a sua residência; 

16.6 Ser mal-educado com os alunos, servidores da escola e fiscais da 

contratante; 

16.7 Abastecer a embarcação, quando estiver conduzindo os alunos; 

16.8 Conduzir a embarcação destinada ao transporte escolar em desacordo 

com as Normas de Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na 

Navegação Interior – NORMAM; 

16.9 Portar ou manter na embarcação arma de qualquer espécie; 

16.10 Conduzir a embarcação sem os documentos obrigatórios exigidos pela 

Marinha do Brasil/Capitania dos Portos; 

16.11 Realizar a prestação de serviço de transporte escolar sem estar 

devidamente autorizado e regular com seu credenciamento na Capitania dos 

Portos/Delegacia Fluvial de Porto Velho; 

16.12 Oferecer carona para qualquer pessoa nos veículos de uso exclusivo dos 

alunos, exceto servidores da escola, mediante autorização, por escrito, da 

Divisão de Transporte Escolar/SEMED e desde que haja disponibilidade de 

assento; 

16.13 Transportar combustível ou qualquer outro produto de natureza 

inflamável, tóxica, entorpecentes, etc; 

16.14 Utilizar qualquer objeto eletroeletrônico (telefone celular, walkman, 

etc.) quando a embarcação estiver em movimento; 

16.15 Interromper voluntariamente o percurso antes de chegar no destino 

final por pressa ou atraso, pois os estudantes deverão ser transportados 

sempre que houver condições seguras de trafegabilidade, condições climáticas 

adequadas, até os devidos pontos de embarque/desembarque; 
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16.16 Permitir a saída dos alunos da embarcação quando o mesmo 

apresentar problemas de natureza mecânica ou inviabilidade de tráfego por 

intempéries da natureza, motivo de força maior, desde que estejam na 

companhia dos responsáveis ou outro adulto designado para esta finalidade. 

 

17- DOS ITINERÁRIOS 

 

17.1- Para efeito desta contratação, fica estabelecido o seguinte conceito: 

a) Itinerário/rota: é o registro do trajeto a ser percorrido para o 

deslocamento do aluno desde o seu embarque até a Unidade Escolar de 

destino, de acordo com as necessidades estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

17.2 - Classificam-se como preestabelecidos os itinerários para as rotas 

baseadas nos atendimentos atuais de acesso à escola e vice-versa, constantes 

no Anexo I. 

17.3-Os itinerários/rotas poderão eventualmente ser alterados, acrescidos ou 

substituídos, de forma provisória ou definitiva, para atendimento das 

demandas escolares, bem como por ocasião de mudanças de endereço ou 

ingresso de novos alunos que preencham os requisitos para o benefício 

pertinente ao direito à educação. 

17.4 - Poderá ocorrer qualquer alteração, acréscimo ou substituição de rota, 

de forma provisória ou definitiva, desde que devidamente motivada e com 

prévia e formal autorização da Divisão de Transporte Escolar da SEMED. 

 

18. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO 

CONTRATO 

 

18.1 O período de execução dos serviços será em conformidade com o 

calendário escolar, por um período de 180 (cento e oitenta) dias. Na 

eventualidade de paralisação do transporte escolar por ocorrência de greve, 

caso de força maior ou qualquer outro evento que impossibilite o 

cumprimento do calendário escolar, será elaborado um novo calendário de 

adequação a se fazer cumprir os dias letivos. O prazo de início dos serviços 

dar-se-á até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por igual período, contando 

a partir da Ordem de Serviço. 

 

19. DOS DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NA ASSINATURA DO 

TERMO DE CONTRATO: 
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19.1 Deverá ser entregue para Comissão Gestora de Contrato no prazo de, 

até 05 (cinco) dias, após a assinatura do contrato, cópia autenticada ou cópia 

acompanhada do original, dos seguintes documentos, sob pena de decair o 

direito a contratação: 

a. Carteira de Inscrição e Registro (C.I.R) com a Etiqueta de 

Dados Pessoais atualizada dos condutores das embarcações em 

número compatível às rotas em que for declarado vencedor no 

certame, assim como, será necessária à apresentação da 

documentação dos condutores reservas na proporção mínima de 

01 (um) para cada até 10(dez); 

b. Termo de Responsabilidade (NORMAM-02-DPC, ANEXO 8-D); 

c. Cópias dos Registros de Embarcações com os números das 

placas; 

d. Seguro Obrigatório incluindo cada embarcação a ser utilizada 

nas rotas/itinerários em que for declarado vencedor no certame 

e para as embarcações inclusas como veículos reservas; 

e. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do 

trabalho, há menos de 01 ano, que comprove bom estado 

mental e físico, explicitamente as condições visuais e 

auditivas dos condutores das embarcações, conforme contido 

na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho – NR-

30. 

 

20. PRAZO E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

20.1O contrato deverá vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa 

contratada,  

20.2 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da 

categoria profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da 

vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à 

época da apresentação da proposta, relativo a categoria abrangida pelo 

contrato; 

 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO 

21.1 No que tange à previsão orçamentária, conforme previsto no artigo 57 da 

lei federal nº 8.666, de 1993, as despesas deste processo correrão por conta da 

dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo Departamento 
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Administrativo e Financeiro/DAF/SEMED no ato que antecede a 

formalização do contrato. 

21.2 A despesa ocorrerá através dos seguintes recursos orçamentários: 

 

PA: 311 – Qualidade do Ensino Fundamental- 09.01.12.361.311.2.752 

Transporte Escolar(Orçamento previsto para a LOA/2019) 

Elemento/Natureza de despesa: 3.3.90.39 

Fontes: 01.01 e 01.08; 01.11 e 02.12 (Programa Nacional de Transporte 

Escolar – PNATE). 

 

21.3. Conforme pesquisa de preços atestada pelo Departamento de 

Cotações/SML, o Valor Estimado para a contratação dos serviços será de R$ 

______________________________________________. 

 

22. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

22.1 O pagamento dos serviços prestados pela Contratada deverá ser 

efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal pela Empresa Prestadora 

do Serviço, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no 

art. 73 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 

 

22.2 O pagamento será efetuado mensalmente até o 15º (décimo quinto) 

dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal da prestação do serviço, 

devidamente atestada pelo setor competente da SEMED, com as retenções 

dos tributos devidos; 

 

22.3 A Nota Fiscal deverá ser entregue na Divisão de Transporte Escolar da 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED devidamente discriminada, em 

nome da Empresa Prestadora do Serviço e acompanhada das respectivas 

comprovações de certidões negativas e positivas com efeitos negativos com 

regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista, comprovação do pagamento 

de empregado do mês anterior ao faturado, especificando o número de 

convênio com a Secretaria de Estado da Educação. O descumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e às relativas ao FGTS ensejará as 

penalidades pelo não cumprimento dos termos do contrato; 

 

22.4 A Secretaria Municipal de Educação – SEMED fica reservado o direito 

de não efetivar o pagamento, se os serviços não estiverem de acordo com as 

especificações estipuladas neste Termo de Referência, reprovada como glosas 
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que deverão ser sanadas e submetidas à reanálise, visando o pagamento 

glosado; 

 

22.5. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 

Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município 

fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do 

adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por 

meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM: Encargos moratórios; 

N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP: Valor da parcela em atraso; 

I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado: 

I=i__ 

365 

 

I=6/100 

365 
I= 0,00016438 

 

22.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente dos 

encargos fiscais e outros exigidos para liquidação. 

 

23. DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

23.1 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços até o 15º 

(décimo quinto) dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal da prestação do 

serviço; 

23.2 Instituir uma Comissão Gestora do Contrato para acompanhamento, 

certificação e fiscalização do serviço de transporte escolar; 

23.3 Nomear comissão técnica de fiscalização do serviço de transporte 

escolar, a qual deverá supervisionar fiscalizar e certificar a execução dos 

serviços contratados; 

23.4 Informar à Contratadasobre quaisquer alterações nas rotas/itinerários e 

rotinas de serviço; 

23.5 A Comissão técnica de fiscalização do transporte escolar, mediante 

recebimento dos relatórios, instrumentais carimbados e assinados pelos 

diretores das escolas, assim como Notas Fiscais de prestação do serviço, fará 

o controle interno dessas informações para fins de melhor gerenciamento dos 
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serviços realizados e gestão do transporte escolar nos termos do artigo 67 da 

Lei 8.666/1993; 

23.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades 

encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção; 

23.7 Caso ocorra qualquer irregularidade durante a vigência do contrato por 

parte da contratada, a contratante aplicará a multa de acordo com o previsto 

neste Termo de Referência; 

23.8 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

23.9 Organizar um Banco de dados, contendo todas as informações dos 

motoristas, monitores e dos veículos para melhor controle interno e externo 

em relação à prestação de serviço da contratada; 

23.10 Manter um Registro atualizado de ocorrências, por empresa, dos fatos 

ocorridos na execução do contrato, quando os serviços não estiverem sendo 

prestados de forma satisfatória. 

 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

24.1 Para o fiel e pleno atendimento do serviço de transporte escolar caberá a 

CONTRATADA seguir as orientações contidas nas Normas de Autoridade 

Marítima e seus anexos, Ministério da Educação/Guia do Transporte Escolar 

- FNDE, definidos as obrigatoriedades que seguem: 

 

24.2 Executar as determinações contidas neste Termo de Referência e todas 

as cláusulas contratuais que regem a prestação de serviço; 

 

24.3 Prestar os serviços durante o ano letivo em curso previsto em contrato, 

conforme calendário escolar, informado pelas unidades escolares; 

 

24.4 Disponibilizar as embarcações de acordo com as exigências previstas 

neste Termo de Referência, utilizando-se exclusivamente para o transporte 

escolar fluvial, ficando expressamente proibido o transporte de terceiros, o 

chamado "carona", nas embarcações destinadas aoTransporte Escolar, exceto 

servidores da escola, mediante autorização, por escrito, da Divisão de 

Transporte Escolar/SEMED e desde que haja disponibilidade de assento na 

embarcação; 

 

24.5 Cumprir o horário de chegada de cada rota/itinerário na unidade 

escolar, preferencialmente 15 minutos antes do horário de início das 
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atividades escolares. No retorno, não exceder a 15 minutos de espera por 

parte do aluno dentro da unidade escolar, salvo motivo de força maior ou 

exceções previamente acordadas entre a unidade escolar, Divisão de 

Transporte Escolar/SEMED e a empresa contratada; 

 

24.6 As embarcações deverão ser utilizados exclusivamente para o transporte 

escolar fluvial de alunos do Ensino Básico, devendo as mesmas permanecer 

atracadas na proximidade da unidade escolar durante todo o período de aula; 

 

§ 1º - É expressamente proibido o piloto conduzir pessoas que não alunos, 

exceto se o aluno precisar de um acompanhante por problemas de saúde ou 

servidor da escola autorizado pela Secretaria Municipal de Educação, por 

escrito, desde que haja disponibilidade de assento na voadeira. 

 

24.7 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente, nos dias e turnos estipulados pela Secretaria Municipal 

de Educação, bem como na necessidade do serviço em sábados letivos, caso a 

unidade escolar necessite dos serviços nesses dias, sendo a contratada, 

comunicada com antecedência no mínimo 72 horas; 

 

24.8 Manter afixado o Termo de Responsabilidade (Anexo 8-D) da NORMAN-

02/DPC na embarcação, por meio de adesivo, legível e claro, de fácil 

compreensão; 

 

24.9 Manter a embarcação escolar, durante toda a vigência do contrato, em 

perfeito estado de conservação, fazendo as manutenções e higienização 

necessárias para não prejudicar o andamento das atividades da contratante; 

 

24.10 Contratar condutor habilitado com a Carteira de Inscrição e Registro 

C.I.R e na categoria mínima de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Máquinas 

e/ou Convés; 

 

24.11 Utilizar para condução dos veículos escolares apenas condutores 

habilitados pela Marinha do Brasil/Capitania dos Portos; 

 

24.12 Será prestado o serviço de transporte escolar fluvial, para fins de 

incentivo à leitura, a cultura, esporte e eventos promovidos pela própria 

escola, tais como: Feira de leitura, Festa da Família, Torneio esportivo, 

Semana da Pátria, e quaisquer outras atividades com a autorização, prévia 
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por escrito, da Secretaria Municipal de Educação. Essas ações fazem parte de 

atividades extraclasse; 

 

24.13 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na prestação de serviço, 

até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o art. 65, § 

1º, da Lei nº. 8.666/93; 

 

24.14Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação 

exigidas na licitação; 

 

24.15 Selecionar, contratar e treinar condutores (fluviários) e monitores das 

embarcações, ficando todos os encargos trabalhistas decorrentes da 

contratação e/ou rescisão por conta da contratada; 

 

24.16 A CONTRATADA assumirá qualquer responsabilidade pelos encargos 

judiciais ou extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços, que tiver 

dado causa(s) a terceiro(s); 

 

24.17Nomear um responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos 

serviços, com o objetivo de garantir a qualidade do serviço, orientando os 

condutores e/ou monitores. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, 

quando houver necessidade, à Divisão de Transporte Escolar e/ou à Comissão 

de Fiscalização do Transporte Escolar/SEMED, e de tomar as providências 

pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na vigência 

do contrato; 

 

24.18 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio 

de seu encarregado; 

 

24.19 A contratada deverá contratar uma Companhia de Seguros a fim de 

manter durante o período de execução da prestação do serviço com as 

seguintes coberturas: 

• DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 

• DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 

• DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS AOS 

ALUNOS 
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• APP INVALIDEZ TOTAL/PARCIAL PERMANENTE POR 

ACIDENTE POR ALUNO 

• APP – MORTE CIDENTAL POR PASSAGEIRO 

• APP- INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE 

POR ACIDENTE-CONDUTOR 

• APP – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES 

 

24.20 Prestar os serviços, fornecendo todos os materiais, equipamentos e 

tecnologias necessárias em qualidade e quantidades suficientes para 

atendimento à legislação das Normas de Autoridade Marítima – NORMAN e 

seus anexos; 

 

24.21A contratada deverá confeccionar adesivos personalizados nas medidas 

45X50 cm, com a logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho e 

Secretaria Municipal de Educação, Disque Ouvidoria 0800 647 4717, e do 

Programa ou Convênio FNDE/PNATEindicado pelo Convênio com o Governo 

do Estado de Rondônia nº 173/PGE/2017, e efetuar a fixação nas laterais das 

embarcações contratadas, sem ônus à Secretaria Municipal de Educação; 

 

24.22 Nas laterais das embarcações deverá ser pintada, em toda a sua 

extensão, uma faixa horizontal com as seguintes especificações: cor preta 

com o dístico “ESCOLAR” na cor “Amarelo Escolar”. 

 

24.23 A contratada deverá ter uma política de treinamento específico dos 

profissionais contratados, e provê-los de atualização das informações e da 

qualificação de modo a atender as exigências básicas do trabalho prestado no 

transporte dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Porto 

Velho, considerando: a) Treinamento de segurança e meio ambiente; b) 

Palestras preventivas/educativas sobre álcool, drogas e tabagismo; c) 

Procedimentos de risco ou de emergência na navegação interior; 

 

24.24 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração, 

aos alunos e terceiros na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED; 

 

24.25 Tratar com urbanidade os alunos, pais, servidores da escola e os 

agentes de fiscalização da contratante; 
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24.26 Manter os salvas-vidas em condições de uso e em quantidade 

compatível ao número de assentos e tamanhos adequados aos alunos 

atendidos; 

 

24.27 Possuir capas de chuva suficientes com o número de passageiros e com 

tamanhos adequados aos alunos atendidos; 

 

24.28 Aproximar a embarcação de local adequado para embarque e 

desembarque, sendo recomendado o acesso principal da escola, garantindo a 

segurança e a integridade dos alunos atendidos pelo transporte escolar fluvial; 

 

24.29Recolher, guardar e, posteriormente, entregar qualquer objeto 

esquecido na embarcação escolar; 

 

24.30 Orientar os alunos, coibindo comportamentos inadequados durante o 

percurso, mantendo-os sentados e evitando atitudes que possam afetar a 

concentração do condutor da embarcação e colocar terceiros em riscos 

desnecessários; 

 

24.31 Manter um Livro de Ocorrências diárias com identificação da 

embarcação, condutor (marinheiro), monitor (a), horário de saída e chegada e 

eventual histórico de ocorrências, comunicando ao responsável pela Divisão 

de Transporte Escolar/SEMED qualquer situação/fato que acorrer durante a 

Rota/Itinerário. Ao final do ano letivo, o livro deverá ser entregue à direção 

escolar; 

 

24.32Fornecer aos membros da Comissão Gestora de Contrato e Comissão de 

Fiscalização do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 

informações relativas à relação de alunos informada pela direção da escola e 

demais documentos da embarcação, do condutor e monitor; 

 

24.33Substituir imediatamente a embarcação que estiver prestando serviço, 

em caso de acidente ou qualquer tipo de defeito mecânico ou falta de 

manutenção, má conservação e irregularidades identificadas; 

 

24.34 Nos casos em que o transporte não consiga chegar até o local de 

desembarque é de responsabilidade do condutor/monitor garantir que os 

alunos sejam conduzidos até sua residência ou até a escola em segurança, 
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devidamente acompanhados por esses ou por seus familiares, sendo vedado 

que os alunos retornem ou sigam sozinhos; 

 

24.35Caberá à Contratada proceder a guarda das embarcações após a 

execução de cada atividade; 

 

24.36 O acesso e a identificação da clientela far-se-á mediante relação diária 

de alunos que deverá ser controlada pelo (a) Monitor (a) ou, na ausência 

deste, pelo condutor da embarcação; 

 

24.37 Exigir que os condutores e monitores da embarcação escolar trajem-se 

adequadamente, fazendo uso do protetor solar, uniforme, crachá de 

identificação (foto recente), Rota/itinerário que trabalha e a empresa para 

qual foi contratado; 

 

24.38 Assumir todas as responsabilidades das embarcações (multas, 

impostos, taxas, etc), fornecendo combustível de acordo com os dias letivos e 

dentro das normas apropriadas de abastecimento; 

 

24.39 Substituir imediatamente os coletes salva-vidas que estiverem 

desgastados pela ação do tempo e mau uso; 

 

24.41 Identificar o aluno no ato de embarque por meio da Carteira de 

Transporte Escolar fornecida pela Divisão de Transporte Escolar/SEMED; 

 

24.40 O desembarque do aluno na unidade escolar ocorrerá mediante a 

presença de um servidor da escola 

 

24.41Manter as embarcações limpas e higienizadas diariamente; 

 

24.42Manobrar a embarcaçãosomente com os alunos sentados e com os salva-

vidas colocados; 

 

24.43 Manter atualizados todos os documentos referentes às embarcações no 

decorrer de todo o contrato, tais como: Termo de Responsabilidade, Título de 

Inscrição da Embarcação, Caderneta de Inscrição e Registro dos condutores 

dos veículos escolares e outros que as Normas de Autoridade Marítima para 

Embarcações Empregadas na Navegação Interior - NORMAM exigirem, 
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mantendo cópias dos mesmos na embarcação escolar e apresentar à Divisão 

de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

 

24.44 Equipar e manter em perfeito estado de funcionamento os 

equipamentos obrigatórios previstos nas Normas de Autoridade Marítima 

para Embarcações Empregadas na Navegação Interior – NORMAM e outros, 

tais como: coletes salva-vidas, bóias com retinidas de 20 metros, par de remos 

de madeira ou alumínio, extintores de incêndio, Rádio VHF, entre outros; 

 

24.45 As rotas do transporte escolar são definidas, conforme consta no Anexo 

elaborado pela Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar/SEMED, a 

partir da constatação da demanda da localidade de abrangência da escola, 

podendo se adequar em caso de eventual necessidade; 

 

24.46 A Contratada terá que arcar com todas as despesas com combustível, 

peças e demais referentes à manutenção da embarcação, ocorrendo por conta 

da empresa durante a vigência do contrato; 

 

24.47 A Contratada é vedada, a subcontratação total ou parcial do objeto do 

presente contrato, não sendo permitida, outrossim, a transferência total ou 

parcial do contrato a outrem, sem a expressa autorização da Contratante. 

 

24.48 Do abastecimento das embarcações fluviais  

 

24.48.1 O abastecimento das embarcações fluviais será realizado em 

conformidade com as exigências da Marinha do Brasil de acordo com as leis 

ambientais. 

24.48.2 Cargas Perigosas - são cargas que, em virtude de serem explosivas, 

gases comprimidos ou liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosas, 

infectantes, radioativas, corrosivas ou substâncias contaminantes, possam 

apresentar riscos à tripulação, ao navio, às instalações portuárias ou ao 

ambiente aquático. As cargas perigosas aqui definidas encontram-se 

relacionadas nos códigos e convenções internacionais publicados pela IMO. 

24.48.3 Sinalização 

Os locais de armazenamento de cargas perigosas inflamáveis deverão estar 

sinalizados com cartazes determinando a proibição do fumo, informando os 

cuidados especiais de manuseio da carga e para a proteção humana; 
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24.48.4 A empresa contratada deverá providenciar uma Bomba móvel de 

Abastecimento com Reservatório de 1000L, para cada lote, contendo as 

seguintes descrições: 
 

- Em alumínio e aço; 

- Vazão: 40 l/min; 

- A prova de explosão; 

- Medidor mecânico de 4 dígitos; 

- Bico manual de alumínio; 

- 3,6 metros de mangueira 3/4'; 

- Cano de sucção; 

- Reservatório de 1000 litros certificado pelo Inmetro; 

- By-pass; 

- BombaGroz, 12v; 

- Ciclo máximo de trabalho: 30 min; 

- Potência: 105 w; 

- Todo tanque deve possuir plaqueta fixada de forma permanente, que 

apresente no mínimo as seguintes informações: 

 (a) Tipo de combustível que será utilizado no tanque; 

 (b) Nome do fabricante; 

 (c) Ano da fabricação; 

 

24.49 Os tanques de combustível fixos, não estruturais, para embarcações de 

sobrevivência e de salvamento 

a) Localização - Deve ser capaz de ser acessado para inspeção ou 

manutenção, sem que haja necessidade de remoção de partes estruturais da 

embarcação; e seguramente fixado, de tal forma que haja necessidade de 

ferramentas para ser removido. 

b) Requisitos Gerais 

1) Instalado de modo a prover a máxima proteção contra vazamento, choque e 

incêndio; 

2) Todos os componentes do tanque, incluindo acessórios como mangueiras, 

conexões, entradas e saídas devem ser acessíveis para inspeção; 

3) Após a instalação, todo o sistema deverá ser testado com uma pressão 

mínima de 21 kPa (3lb/in2 ou 0,21 kg/cm2)  durante um período de 30 

minutos; 

4) O tanque deve ser projetado e instalado de forma que, no mínimo, 5% do 

seu volume seja para expansão do combustível nele contido, quando 

abastecido com a sua capacidade máxima de operação; 
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5) O tanque e seus acessórios quando instalados não poderão permitir o 

vazamento de líquidos e vapores para o interior da embarcação; 

6) Qualquer componente elétrico instalado deve ser protegido contra 

centelhas; 

7) Tanques metálicos devem ser construídos com materiais de acordo com o 

previsto na Tabela a seguir. Materiais não metálicos podem ser considerados 

para o requisito de resistência a corrosão. Entretanto, devem atender a todos 

os demais requisitos deste item: 

REQUISITOS DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO ESPESSURA NOMINAL MÍNIMA 

Cupro-níquel ASTM – B127 Classe A 0,79 mm 

Níquel-cobre ASTM – B 122 1,14 mm 

Cobre (1) ASTM – B152 tipo E.T.P. 1,45 mm 

Aço (2) ASTM A93 1,90 mm 

Alumínio Liga 5052, 5083 ou 5086 2,29 mm 

Aço inoxidável 316L 0,79 mm 

Observações: 

(1) Tanques de cobre devem ter a parte interna revestida com estanho pelo 

processo de eletrodeposição (estanhado);  

 - 4-10 - NORMAM-05/DPC Mod9 

(2) Tanques de chapa de aço, quando construídos para uso com gasolina ou 

álcool, devem ser galvanizados pelo processo de deposição por imersão a 

quente nas faces internas e externas; 

8) Os tanques devem ser construídos de tal forma que não permitam o 

acúmulo de umidade ou resíduos de combustível em sua parte externa; 

9) Os tanques de GASOLINA ou ALCOOL não poderão ser dotados de 

aberturas no fundo e laterais; 

10) Todo tanque deve possuir plaqueta fixada de forma permanente, que 

apresente 

no mínimo as seguintes informações: 

 (a) Tipo de combustível que será utilizado no tanque; 

 (b) Nome do fabricante; 

 (c) Ano da fabricação; 

 (d) Capacidade em litros; e 

 (e) Os dizeres: Certificado de Homologação DPC no ____ 

11) Os tanques de GASOLINA ou ALCOOL não poderão ser parte integrante 

do casco; 

12) Cada tanque deverá possuir o seu próprio sistema de abastecimento; 
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13) O sistema de abastecimento do tanque deverá ser a partir do convés 

diretamente para o tanque, de tal forma de não haja retenção de vapores no 

interior da embarcação; 

14) As mangueiras, conexões e demais acessórios deverão ser de material 

adequado ao tipo de combustível que será utilizado; 

15) O diâmetro interno mínimo da tubulação de abastecimento deverá ser de 

32 mm (1 ¼”); 

16) O sistema de suspiro do tanque deverá: 

 (a) descarregar os vapores para fora da embarcação; 

 (b) não permitir o transbordamento de combustível para o interior da 

embarcação; 

 (c) minimizar a entrada acidental de água; 

 (d) prevenir que a pressão interna do tanque não exceda 80% da pressão de 

operação do tanque; 

 (e) as mangueiras flexíveis do suspiro deverão possuir diâmetro interno 

mínimo 

de 15 mm (5/8”); e  (f) ser dotado de abafador de chamas. 

 

25. DA RESCISÃO 

25.1 Constituem motivos para rescisão deste Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos; 

b) a não apresentação reiterada da documentação necessária para 

efetivação do faturamento mensal; 

c) o atraso injustificado no início da execução dos serviços; 

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, 

assim como a de seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas na execução, anotadas na forma 

do Art. 67, Parágrafo 1º da Lei nº. 8.666/93. 

f) razões de interesse público (Art. 78, XII, da Lei nº 8.666/93); 

g) supressão, por parte do CONTRATANTE, dos serviços, acarretando 

modificação do valor inicial deste Contrato, além do limite permitido 

no Art. 65, Parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, republicada em 06/07/94; 

h) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução deste contrato. 

i) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
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26. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

26.1 A Proposta deverá ser elaborada em conformidade ao constante no 

Anexo II (correspondente a cada rota/lote) e III (PROPOSTA DE PREÇO 

GLOBAL POR ROTA E LOTE) deste Termo de Referência, os quais se 

referem aos custos mensais inerentes à mão de obra do piloto (a), bem como 

os insumos de materiais, equipamentos, depreciação das embarcações e sua 

manutenção/reparos/recuperação. Este insumo de 

manutenção/reparos/recuperação tem por objetivo custear os valores para 

manter as embarcações nas condições contratadas, haja vista que cada lote 

possui diferentes especificações e realidades. Peculiaridades estas que podem 

gerar (em quantidades diferentes) danos, desgastes, prejuízos e mau 

funcionamento das embarcações no decorrer do contrato. 

 

26.2 O julgamento da proposta será por meio do MENOR PREÇO GLOBAL 

POR ROTA/LOTE rodado por minuto, onde este deverá ser apresentado 

conforme Anexo III (PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL) impressa em papel 

timbrado da empresa, em uma via, sendo assinada pelo representante legal 

da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, 

entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito das demais 

contratadas, prejuízo à administração pública ou impeçam exata 

compreensão de seu conteúdo. 

 

27. DO PADRÃO ÉTICO NO PROCESSO  

27.1Acontratada deverá observar o padrão de conduta ética durante o 

processo Licitatório e na execução do contrato, estando sujeito às sanções 

previstas na legislação pertinente; 

27.2 O pregoeiro ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres 

emitidos por técnicos ou especialistas no assunto do objeto desta licitação; 

27.3 Será instituída a Comissão de Acompanhamento da Licitação para 

solucionar eventuais litígios, sem prejuízo a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

28. DA GARANTIA 

 

28.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do contrato, a CONTRATADA, 

no ato da assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por 
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cento) do valor total da contratação em favor do CONTRATANTE, em 

observância ao artigo 56, 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

28.2 A escolha da modalidade de garantia fica a critério da CONTRATADA, 

conforme artigo 56, 1º, da Lei nº 8.666/93: 

 

28.3 Se a opção da garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será 

depositado junto ao Banco do Brasil, Agência 2757, conta corrente 8.250-3, 

devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em 

original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo e Financeiro, 

para lançamento contábil na Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ; 

 

28.4 Se a opção da garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, 

esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou 

superior ao prazo de execução do contrato, a cláusula de atualização 

financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade 

e de irrevogabilidade; 

 

28.5 A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou 

legalmente representado no Brasil, para ser cumprida a exequível na cidade 

de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro 

contrato em pelo menos 30 (trinta) dias; 

 

28.6 Caso a garantia seja ofertada em título da dívida pública, estes devem 

ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e custódia pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século 

XX; 

 

28.7 A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, 

pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e pelas eventuais 

multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do 

contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais; 

 

28.8 Uma vez aplicada multa ou penalidades à CONTRATADA, e realizado o 

desconto do valor apresentado como garantia, poderá a CONTRATANTE 

convocar a empresa CONTRATADA para repôs aquele valor inicialmente 

oferecido; 
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28.9 No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito 

da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da 

Lei 8.666/93 (incisos XII e XVII), havendo culpa da CONTRATADA, a 

garantia será executada para ressarcimento da CONTRATANTE e dos 

valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso 

III do Art. 80, da Lei nº 8.666/93; 

 

28.10 Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, 

será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos 

pela execução do contrato até a data da rescisão (conforme 2º do art. 79 da Lei 

8.666/93); 

 

28.11 Se por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a 

CONTRATADA, ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a 

complementação ou substituição da garantia conforme a modalidade que 

tenha escolhido; 

 

28.12 A garantia prestada pela CONTRATADA ou seu saldo, se houver, será 

liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no 

§4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da 

CONTRATADA entregar requerimento dirigido à Secretaria Municipal de 

Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo e Financeiro até 60 

(sessenta) dias consecutivos após o término do contrato; 

 

28.13 Para a devolução da garantia após o término do contrato, a 

CONTRATADA não poderá estar inadimplente com as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias dos seus empregados, fiscais resultantes da 

execução do contrato; 

 

28.14 A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, 

mediante requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes 

previstas. Neste caso, o valor da garantia será calculado sobre o valor do 

contrato sobre o valor do contrato ajustado à época da solicitação; 

 

29. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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29.1 - Os serviços deverão ser executados nos Lotes devidamente descritos no 

Anexo I deste Termo de Referência, nos itinerários/rotas preestabelecidos, 

inicialmente, pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

 

30. DA VISTORIA DAS EMBARCAÇÕES E DAS 

INSTALAÇÕES/PONTO DE APOIO DAS EMPRESAS CONTRATADAS 

 

30.1 Somente poderão participar deste certame as empresas que estejam 

instaladas/localizadas ou disponibilizem/disponham de um ponto de apoio no 

Município de Porto Velho para a prestação dos serviços, sob pena de 

desclassificação, por meio de vistoriatécnica; 

 

30.2 Para efeito de contratação a Contratada deverá apresentar as 

embarcações paravistoria para averiguação das condições de uso e da aptidão 

para realização dos serviços, em cada lote conforme Anexo I descrição dos 

lotes, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação, após a adjudicação do objeto, para 

inspeção da Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da Divisão de 

Transporte Escolar/SEMED, com a participação de militares designados pela 

Capitânia dos Portos/Delegacia Fluvial de Porto Velho, a fim de cumprir as 

seguintesexigências: 

a. Possuir no local um responsável pela administração do Contrato 

para o atendimento, com autonomia para resolução de problemas advindos da 

execução operacional com as embarcações escolares; 

b. Orientar, advertir e coibir os condutores e monitores; 

c. Monitorar a prestação do serviço contratado, a fim de garantir a 

plena execução contratual; 

d. Prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas a adotar as providências 

cabíveis mediante a solicitação por parte do contratante, representada pela 

Secretaria Municipal de Educação e Divisão de Transporte Escolar da 

SEMED sobre a situação operacional de cada percurso, sempre que houver 

necessidade; 

 

30.3 A adjudicação deste procedimento ficará vinculada ao Laudo de Vistoria 

Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

30.4 No laudo de vistoria técnica deverão constar o prefixo das embarcações 

da empresa vencedora; 
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30.5 Na vistoria serão verificadas os itens de segurança, as condições das 

embarcações, parte mecânica, sistema elétrico, horímetro e demais exigências 

legais com a finalidade de comprovar se os mesmos estão aptos a desenvolver 

os trabalhos propostos, sendo emitido para tanto, Parecer Técnico que fará 

parte do processo, tais como: 

• As especificações técnicas das embarcações (casco, lotação, 

motorização, propulsão, comprimento, boca (largura), equipamentos e 

acessórios de bordo em perfeito estado de manutenção e segurança, 

atendendo todos os requisitos exigidos pelas Normas em vigor, bem 

como a dotação de material exigido para a classe de navegação a que 

pertence; 

• Limpeza das embarcações; 

• Buzina ou apito e sino que produzem sinais sonoros, desde que 

atendam o preconizado na Parte D e o Anexo III do Regulamento 

Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM-72); 

• Bandeira Nacional – deverá medir 0,45X 0,60m, conforme o Art. 2-1-

6 do Cerimonial da Marinha, aprovado pela Portaria nº 368/MB, de 30 

de novembro de 2016, do Comandante da Marinha do Brasil; 

• Grades laterais/ou barra de corrimão para proteção dos alunos/Guia do 

Transporte Escolar FNDE; 

• Luzes de Navegação (bombordo e boreste)/Normas de Autoridade 

Marítima; 

• Coletes salva-vidas Classe III indicados para embarcações de 

navegação interior e compatíveis com o número de assentos e tamanhos 

dos alunos atendidos, conforme NORMAN-05/DPC e descritas suas 

especificações abaixo: 

a. EXTRA-GRANDE - Para pessoas de massa igual ou superior a 110 

kg, com flutuabilidade efetiva mínima equivalente a uma massa de 

10,0 kg (100N). 

b. GRANDE - Para pessoas de massa igual ou superior a 55 kg e inferior 

a 110 kg, com flutuabilidade efetiva mínima equivalente a uma 

massa de 7,5 kg (75N). 

c. MÉDIO - Para pessoas de massa superior a 35 kg e inferior a 55 kg, 

com flutuabilidade efetiva mínima equivalente a uma massa de 5,5 

kg (55N). 

d. CRIANÇAS I - Para pessoas de massa superior a 25 kg e inferior a 35 

kg, com flutuabilidade efetiva mínima equivalente a uma massa de 

3,5 kg (35N); 



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE SUPORTE LOGÍSTICO EDUCACIONAL 

DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

  

 

56 
 

DITE/SEMED 

Proc. nº 09.00117-00/2019 

Folha:____________ 

 

e. CRIANÇAS II - Para pessoas de massa igual ou inferior a 25 kg, com 

flutuabilidade efetiva mínima equivalente a uma massa de 2,5 kg 

(25N). 

• Quantidade de assentos equivalente ao contratado por lote; 

• Par de remos de Madeira ou alumínio; 

• Bóias (uma em cada bordo deverá possuir retinida de 20 metros) para 

embarcação menor que 24 metros de comprimento: 2 unidades classe 

III 

• Lanterna portátil com pilhas sobressalentes 

• Extintor de incêndio e respectiva data de validade; 

• Horímetro, instrumento analógico ou digital, é instalado no painel da 

embarcação que vai registrando a quantidade de horas e frações que 

um aparelho esteve em funcionamento. Torna-se fundamental para a 

garantia da segurança, uma vez que de modo preciso se tem a noção 

do tempo de manutenção do motor, procedimento preventivo de 

segurança para evitar acidentes. 

• Caixa de primeiros socorros com capacidade para até 25 pessoas, o 

qual contemple a proporcionalidade do material : 

ATADURA DE CREPOM RL 4,5 m X 10 cm UN 12, CURATIVO 

ADESIVO (TIPO BAND-AID) CX C/ 10 UN CX 4, ESPARADRAPO RL 

10cmX4,4m UN , FILTRO SOLAR C/ FATOR DE PROTEÇÃO MÍNIMO 

DE 30, FR C/120ml UN 6, SORO FISIOLÓGICO 0,9% FR C/ 500 ml FC 

2, TESOURA RETA DE MAIO C/ 15 cm UN 1. Considerando áreas 

esparsas, com predomínio de cobras, aranhas, etc, ao longo dos caminhos 

pelos quais percorrem os alunos, uma vez que os alunos sobem e descem 

os barrancos íngremes, muitas vezes, não existem escadas de madeiras 

que possibilitem a acessibilidade adequada, necessitando das caixas de 

primeiros socorros nessas embarcações escolares.  

• Termo de Responsabilidade (ANEXO 8-D, NORMAN-02/DPC); 

• Título de Inscrição das embarcações. 

 

30.6 No ato da assinatura do contrato, Anexo IV, as vitorias nas embarcações 

escolares devem ser realizadas com freqüência, considerando a sazonalidade 

climática e as peculiaridades regionais, como forma de garantir os 

equipamentos obrigatórios, a segurança e outros exigidos pelas Normas de 

Segurança Marítima – NORMAM empregada na navegação interior e seus 

anexos; 
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30.7 A não apresentação das embarcações escolares pela contratada, no prazo 

de 05 (cinco) dias para realização da vistoria, será considerada como 

desistência e conseqüentemente acarretará a aplicação das penalidades 

previstas em lei, e as providências necessárias para a convocação do segundo 

colocado no certame licitatório; 

 

30.8 A reprovação das embarcações, quando da vistoria, acarretará a 

possibilidade de aplicação das penalidades previstas em lei, e 

consequentemente as providências necessárias para a convocação do segundo 

colocado no certame licitatório. 

 

30.9 A Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar (Terrestre e Fluvial) 

da Secretaria Municipal de Educação, sempre que julgar necessário 

promoverá vistoria técnica nas embarcações escolares, sem que haja 

necessidade de aviso prévio para sua realização. 

 

30.10 A interessada deverá entrar em contato com os servidores que 

compõem a Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da Divisão de 

Transporte, pelo seguinte endereço: Rua Elias Gorayeb, nº 1514, Bairro 

Nossa Senhora das Graças. Telefone: (69) 3901 – 2817. Endereço eletrônico: 

cmte.semed@gmail.cm/dsle.semed@gmail.com 

 

30.11No laudo de vistoria técnica deverão constar o prefixo contendo número 

de inscrição das embarcações, peso máximo de carga, número máximo de 

passageiros por convés e número do telefone da Organização Militar (OM) de 

inscrição, para as embarcações que transportem passageiros, em local visível 

aos mesmos; 

 

30.12A reprovação das embarcações, quando da vistoria, acarretará a 

possibilidade de aplicação das penalidades previstas em lei, e 

consequentemente as providências necessárias. 

 

30.13A Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, sempre que julgar necessário promoverá vistoria 

técnica nas embarcações escolares, sem que haja necessidade de aviso prévio 

para sua realização. 

 

31. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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31.1 – O valor informado para 100 (cem) dias na memória de cálculo 

corresponde à vigência do contrato, contudo o pagamento dos serviços se dará 

somente para o percurso efetivamente rodado, de acordo com o calendário 

escolar. 

 

31.2 – O faturamento mensal deverá representar o quantitativo do percurso 

efetivado realizado, em consonância com os dias letivos (atividades 

curriculares) e, conforme a seguinte fórmula: Valor Unitário do percurso 

rodado por minuto (multiplicado) pelo total de percurso mensal(dias 

letivos) no mês em referência. 

 

31.3 -O total dos percursos realizados ser considerados como efetiva 

prestação de serviço mensal deverá ser representado por meio do somatório 

dos percursos efetivamente realizados durante o mês, tendo como referencial 

o local de embarque do primeiro aluno até a unidade escolar e  vice-versa, 

desconsiderando quaisquer deslocamentos do atracadouro até o ponto inicial 

ou do ponto final até o atracadouro/base; 

 

31.4 - O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução 

financeira, orçamentária e contábil do Município de Porto Velho, mediante a 

apresentação de nota fiscal, com liquidação em até 30 (trinta) dias da sua 

apresentação e devidamente atestada pela Comissão de Fiscalização e equipe 

Gestora do Contrato; 

 

31.5 - Caso o serviço seja recusado ou a nota fiscal apresente incorreção, o 

prazo de pagamento será contado a partir da regularização do serviço ou 

documentação fiscal; 

 

31.6 - Fica estabelecido que durante o período de férias, recesso escolar, 

feriados, pontos facultativos ou ainda a critério da Contratante, não haverá 

transporte de alunos e, consequentemente a prestação do serviço ficará 

suspensa, não cabendo à Secretaria Municipal de Educação nenhum ônus 

pelo período, salvo serviço efetivamente prestado por ocasião de reposição de 

aulas ou em casos de necessidade de deslocamento para cumprimento do 

calendário escolar; 

 

31.7 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os 

seguintes documentos: 
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31.7.1 – Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições 

previdenciárias e as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 

31.7.2 –Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica) Lei nº 8.036/1990); 

31.7.3 – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município de Porto 

Velho ou do Estado em que se encontra domiciliada comercialmente a 

Contratada; 

31.7.4 – Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a Dívida 

Ativa da União – Receita federal; 

1- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

31.7.5 Comprovante de pagamento assinado pelo trabalhador; 

31.7.6 Comprovante de entrega/pagamento das cestas básicas. 

 

32. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

32.1 Serão inabilitados da contratada, mesmo que sejam formados por 

consórcios de empresas que não apresentarem quaisquer dos documentos 

listados no Item (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos 

com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em 

dúvida a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei 

Complementar 123/2006 e alterações, que diz respeito ao Estatuto 

Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte. 

 

32.2 A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 14.1. 

(alíneas “a” a “c”) e 13.2. (alíneas “a” a “g”) deste Termo de 

Referência, poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro 

de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de 

Cadastro de Fornecedor/SML. 

 

32.3De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no 

SICAF a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 14.1 

(alíneas “a” a “c”),13.2 (alíneas “b” a “g”) no projeto básico, enquanto 

durar o termo de adesão correspondente; 

 

32.4A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de 

qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de 

Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações 

– SML, mediante apresentação dos originais para conferência, sendo que as 
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certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação 

“online” por membro da equipe de apoio ou pelo responsável pela 

contratação, devendo, ainda, ser observado o seguinte: 

I - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

obrigatoriamente em nome da empresa que participar da presente 

contratação e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo; 

II - Se a contratada for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar 

obrigatoriamente em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A referida 

comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade da 

contratada. 

33.5 Se a Contratada desatender às exigências previstas no subitem acima, 

o responsável pela contratação examinará a oferta subsequente na ordem de 

classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, 

repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a 

apuração de uma proposta que atenda a contratação. 

 

32.6 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no Termo de Referência; 

 

32.7 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira 

deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa 

efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados 

ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

 

32.8 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 

portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados 

ou registrados no Cartório de Títulos e documentos; 

 

32.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 3 (três) dias corrido, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for contratada, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.(de 

acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações); 

• Vistoria seja realizada por empresa credenciada, comprovar esta 

autorização; 
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e) Declaração de que as embarcações atendem as exigências das Normas 

de Autoridade Marítima – NORMAM e seus anexos, que serão fielmente 

cumpridos sob as penas da Lei; 

f) Declaração de disponibilidade das embarcações por Lote e seguindo as 

características do (Anexo I deste Termo de Referência); 

g)Carteira de Inscrição e Registro (C.I.R) para cada tripulante (condutor 

do veículo escolar), na categoria Mínima de Marinheiro Auxiliar Fluvial 

de Máquinas e/ou Convés; 

i) Termo de Responsabilidade, Seguro Obrigatório atualizado com 

comprovantes de pagamentos das parcelas anteriores ao dia da sessão 

pública; 

j) Relação dos condutores (fluviários) habilitados na Categoria de 

Marinheiro Auxiliar Fluvial de Máquinas e/ou Convés a serem 

empregados nos serviços de transporte dos alunos, em conformidade 

com as Normas de Autoridade Marítima Empregadas navegação 

interior;  

k) Certidões de Antecedentes Cíveis e Criminais (atualizadas/validade) 

dos condutores e monitores contratados para prestação de serviço nos 

veículos escolares; 

 

33. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

33.1 A prestação dos serviços deverá ser iniciada imediatamente, a partir da 

data de assinatura da Ordem Inicial de Serviço, a ser emitida pela Secretaria 

Municipal de Educação/SEMED. 

33.2 A empresa contratada deverá cumprir todas as rotas/itinerários 

constantes na especificação de cada lote. 

33.3 A contratada, as embarcações e os fluviários deverão estar devidamente 

legalizados para a atividade, objeto desta contratação, de acordo com as 

exigências da legislação pertinente ao Transporte Aquaviário; 

33.4 No decorrer da execução do contrato poderão ocorrer situações de 

abandono de matrículas ou matrículas novas ou modificações nas rotas para 

melhor atender os alunos, por requisição da Secretaria Municipal de 

Educação, o que poderá resultar em acréscimo ou supressão de itinerários e 

percursos rodados, obedecendo os limites estabelecidos no Art. 65 da Lei 

8.666/93. 

33.5 Poderão ser aplicadas ao fluviário (condutor da embarcação) e a 

contratada todas as penalidades previstas nas Normas de Autoridade 

Marítima e seus anexos, diretamente relacionadas ao transporte aquaviário, 
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e outras que forem inseridas posteriormente do decorrer da vigência da 

contratação. 

33.6 O Município de Porto Velho pagará a prestação dos serviços, mediante o 

percurso realizado ao final de cada mês, com base nas informações 

certificadas pela Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar, atestadas 

pelos gestores da escola e validadas pela Comissão Gestora de Contrato.  

 

 

Porto Velho (RO), 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

Elaborado por:  

 

ARACELI DA SILVA SOUZA                                        ZENO RAMOS GOMES 
        Gerente da Divisão de Transporte Escolar                                                                             Chefe de Apoio da Divisão de Transporte Escolar 
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