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1. PREÂMBULO 

1.1. O Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação-

SEED, representado(a) pelo(a) Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação e Equipe de Apoio, designados(as) pela Portaria nº 085/2020-SEED, 

de 16/12/2020, publicada no DOE n.º No 7.314, de 16/12/2020, torna público, 

para conhecimento dos interessados que, a partir do dia  13/01/2021,  realizará 

CHAMAMENTO PÚBLICO, nos termos do caput, do artigo 25, da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 e a aplicação subsidiária da Lei federal 

13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória 926/202, Lei 

Complementar n.º 123/2006,  alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei 

Complementar Estadual nº 108/2018, Código de Defesa do Consumidor (L 

8.078/90 - CDC), legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos,  para CREDENCIAMENTO de operadoras de internet 

móvel, para fins de contratação de Prestação de serviços técnicos 

especializados para provimento patrocinado de acesso de dados à internet em 

serviço móvel pessoal (processamento de cobrança reversa) para os estudantes 

da rede estadual de ensino público do Amapá, de acordo com as especificações 

e detalhamentos constantes no anexo I - Termo de Referência, que é parte 

integrante deste edital. 

1.2. O período de inscrição para o presente credenciamento iniciar-se-á a partir 

da publicação deste edital e estará permanentemente aberto. 
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1.3. Este credenciamento terá validade de 1 (um) ano, admitindo a prorrogação 

para os que tiverem interesse após este prazo. 

1.4. O credenciamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, 

nos termos da Portaria n° 085/2020-SEED. 

1.5. O edital e seus anexos serão disponibilizados aos interessados, 

gratuitamente, nos sítios eletrônico:www.compras.ap.gov.br ,   

www.seed.ap.gov.br e através de solicitação no e-mail cplseed@gmail.com. 

1.6. Da entrega de documentação: 

1.6.1. Via mensagem eletrônica (E-mail): cplseed@gmail.com 

1.6.2. Data: Após a publicação deste edital. 

1.6.3. Caso não seja possível o envio da documentação para o e-mail indicado 

no subitem 1.6.1, deste edital, por motivos de indisponibilidade técnica, poderá 

ser aceita documentação física, em dias úteis, a qual deverá ser entregue no 

protocolo geral da SEED, nas dependências do SUPER FÁCIL EDUCAÇÃO, que 

fica localizado no seguinte endereço: Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – 

CEP. 68900-073, no horário de 8h (oito horas) às 12h (doze) aos cuidados da 

Comissão Permanente de Licitação-CPL, em envelope lacrado, rubricado, 

marcado como “Restrito” e identificado com os dados da empresa e com o 

número do processo de credenciamento (Edital de Chamamento Público n° 001-

SEED-2021). 

1.6.4. O requerimento para o credenciamento poderá ser efetuado a qualquer 

tempo, enquanto persistir a demanda de internet móvel, tráfego de dados na 

http://www.compras.ap.gov.br/
http://www.seed.ap.gov.br/
mailto:cplseed@gmail.com
mailto:cplseed@gmail.com
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modalidade “cobrança reversa”, no âmbito desta Secretaria de Estado da 

Educação. 

1.6.5. Em até 3 (três) dias uteis após a data fixada para a entrega da 

documentação (subitem 1.6.2 deste edital), a Administração analisará essa 

documentação e divulgará o resultado do credenciamento. 

1.6.6. As atas referentes às análises de documentos e aos resultados deste 

credenciamento serão divulgadas, por meio de publicações no Diário Oficial do 

Estado do Amapá e no endereço eletrônico www.compras.ap.gov.br e 

www.seed.ap.gov.br.  

1.7. Se a documentação for apresentada em prazo diverso daquele previsto no 

subitem 1.6.2, deste edital, todos os prazos, assim como os procedimentos a 

serem adotados em todas as etapas para realização do processo de 

credenciamento, serão os mesmos previstos nos itens 1 (com exceção do 

disposto no subitem 1.6.2, deste edital, pois os prazos, no caso deste subitem 

1.7 serão contados do dia da entrega da documentação), 3 (exceto o previsto no 

subitem 3.1, pois, na hipótese deste subitem 1.7, será observado o disposto no 

subitem 3.1.1) e 8, deste edital. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente edital tem por objeto o credenciamento de operadoras de internet 

móvel, para fins de contratação de Prestação de serviços técnicos 

especializados para provimento patrocinado de acesso de dados à internet em 

serviço móvel pessoal (processamento de cobrança reversa) para os estudantes 

da rede estadual de ensino público do Amapá, conforme especificações 

http://www.compras.ap.gov.br/
http://www.seed.ap.gov.br/
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constantes no anexo I, Termo de Referência, deste edital, e de acordo com as 

exigências estabelecidas neste edital. 

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descrito neste 

edital e as especificações constantes no anexo I- Termo de Referência, o 

interessado deverá obedecer a este último. 

2.3. As informações referentes à quantidade total mensal estimada de 

megabytes a serem consumidos pelos usuários do serviço a ser contratado e ao 

valor máximo a ser pago por megabyte consumido obedecem às disposições 

dos itens 3 e 4 do Termo de Referência, anexo I, deste edital, na forma da tabela 

abaixo. 

Item Quantidade Unid. de 

aquisição 

Descrição do item Periodicidade Valor máximo a ser pago por 

megabyte 

 

1 

 

44.207.000 

 

Megabytes 

INTERNET 

PATROCINADA 

(COBRANÇA 

REVERSA) 

 

Mensal 

 

R$ 0,015 

 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

3.1. As impugnações referentes ao processo de credenciamento poderão ser 

realizadas por qualquer pessoa, inclusive participantes, e deverão ser enviadas 

à Comissão Permanente de Licitação-CPL, para o endereço eletrônico 

cplseed@gmail.com, até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada no subitem 

1.6.2, deste edital, devendo esta Secretaria de Educação julgar e responder a 

mailto:cplseed@gmail.com
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impugnação em até 3 (três) dias uteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 

parágrafo primeiro, do artigo 113 da Lei de Licitações e contratos administrativos. 

3.1.1. Os pedidos de esclarecimentos acerca de dúvidas de caráter técnico ou 

legal e outras informações poderão ser encaminhados, por mensagem 

eletrônica, ao endereço cplseed@gmail.com. Se for enviado o pedido de 

esclarecimentos, este será respondido por esta Secretaria de Educação, em até 

3 (três) dias uteis, contados do dia do recebimento da referida mensagem 

eletrônica. 

3.2. Nos documentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 

(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se 

pessoa jurídica, e CPF, em caso de pessoa física) e disponibilizar as informações 

para o contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

3.3. As respostas serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, 

por escrito, por mensagem eletrônica (e-mail). 

3.4. Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, a decisão será 

comunicada aos interessados. 

3.5. As respostas aos pedidos de impugnação e esclarecimentos aderem a este 

edital, tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os 

participantes.  

3.6. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento 

de publicação em que se deu o instrumento original, reabrindo-se o prazo, 

inicialmente estabelecido, para recebimento de documentos, readequados, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar o credenciamento. 

mailto:cplseed@gmail.com
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3.7. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a 

decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do 

credenciamento. 

3.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início 

e inclui-se o dia do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se 

iniciam e expiram os prazos em dias de expediente nas unidades administrativas 

da SEED. 

3.9. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 

respostas, serão divulgadas pela Comissão Permanente de Licitação, no 

seguinte endereço www.compras.ap.gov.br e www.seed.ap.gov.br. 

3.10. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos neste credenciamento. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do presente credenciamento pessoas jurídicas 

legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto do 

credenciamento, desde que tomem ciência de todas as exigências contida neste 

edital. 

4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um 

interessado, no presente credenciamento. 

4.3. Não será admitida a participação neste credenciamento de empresas: 

4.3.1. Que estiverem e situação de falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação: 

http://www.compras.ap.gov.br/
http://www.seed.ap.gov.br/
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4.3.2. Que se enquadrarem como sociedade estrangeira não autorizada a 

funcionar no País; 

4.3.3. Que estiverem temporariamente suspensas de participar de licitação ou 

impedidas de contratar com a Administração do Estado do Amapá, sancionadas 

com fundamento no art 87, III, da Lei 8666/93; 

4.3.4. Que estiverem impedidas de licitar e contratar com a Administração do 

Estado do Amapá, sancionadas com fundamento no art 7°, da Lei n° 10.520, de 

2002; 

4.3.5. Que forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 

Administração Pública (Administração Direta e Indireta da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo as entidades jurídicas de direito 

privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 

mantidas), sancionada com fundamento no art 87, IV, da Lei 8.666/93; 

4.3.5.1. Poderá ser realizada a contratação de fornecedora de serviços de 

empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar 

de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido; 

4.3.6. Que tenham como proprietários, controladores ou diretores membros dos 

poderes legislativos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, ou que 

nelas exerçam funções remuneradas, conforme art 54, II, “a”, c/c art 29, IX, 

ambos da Constituição Federal de 1988; 

4.3.7.  Das quais o autor do projeto básico seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

controlador ou responsável técnico, ressalvada, nessas hipóteses, a 

possibilidade de o autor do projeto básico participar, neste credenciamento ou 
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na execução do contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 

supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço desta SEED, com 

fundamento no art. 9º, inciso II, c/c art. 9º, § 1º, ambos da Lei nº 8.666/93; 

4.3.7.1. Aplica-se o disposto no subitem 4.3.7, deste Edital, se a participação do 

autor do projeto básico, neste credenciamento, se der de forma direta ou de 

forma indireta; 

4.3.8. Administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, 

companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o segundo grau, de: 

4.3.8.1. Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que 

esteja lotado na unidade responsável pela realização deste credenciamento 

promovido por esta SEED; ou 

4.3.8.2. Agente público cuja posição na SEED seja hierarquicamente superior ao 

chefe da unidade responsável pela realização deste credenciamento. 

4.3.9. Que fizerem uso de mão de obra infantil, nos termos da nos termos do art 

7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

4.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, deste credenciamento ou da 

execução do serviço, com fundamento no art. 9º, incisos I e III, da Lei nº 8.666/93: 

4.4.1. Empresas reunidas em consórcio, pelas razões expostas no item 13, deste 

Edital; 

4.4.2. O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, com fundamento no 

art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.666/93; e 
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4.4.3. Servidor ou dirigente desta SEED ou responsável pelo credenciamento, 

nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

4.5. Considera-se participação indireta, para fins do disposto nos subitens 

4.3.7.1 e 4.4, deste Edital, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, 

pessoa física ou jurídica, e o interessado no credenciamento ou responsável 

pelos serviços, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 

necessários. 

4.6. A observância das vedações de participação é de inteira responsabilidade 

do participante, que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de 

descumprimento. 

5. DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

5.1. Para se habilitar ao credenciamento, o interessado deverá apresentar: 

5.1.1. A identificação da instituição financeira, o número da agência e o número 

da conta corrente, para que receba o(s) pagamento(s) referente(s) à prestação 

dos serviços; 

5.1.2. As declarações, conforme anexos II, III e IV do edital; 

5.1.3. A documentação adiante indicada. 

5.2. O recebimento da documentação exigida para habilitação ao 

credenciamento ocorrerá conforme descrito no preâmbulo. 
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5.3. A opção de remessa da documentação pelos Correios é de inteira 

responsabilidade do interessado, que deverá, por meios seguros, garantir que a 

documentação chegará ao Protocolo, desta SEED. 

5.4. O Credenciamento terá validade por todo o período previsto para a execução 

dos serviços de que este instrumento convocatório trata. 

5.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

interessado, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no credenciamento ou na futura contratação, mediante consulta aos 

seguintes cadastros: 

5.5.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, do 

Ministério da 

Economia(https://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/co

nsultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf); 

5.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, da Controladoria-Geral da 

União; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade - CNIA, do Conselho Nacional de Justiça; Lista 

de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União, por meio do link de 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (https://cerdoes-

apf.apps.tcu.gov.br/); 

5.5.3. A consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA também deverá ser 

realizada em nome dos sócios majoritários da empresa, por força do art. 12, da 
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Lei Federal nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação ao Credenciamento, o interessado deverá 

apresentar: 

6.1.1. Habilitação Jurídica: 

6.1.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação da 

seguinte documentação, exigida conforme a natureza jurídica do participante: 

6.1.1.1.1.  Cédula de identidade e do CPF do proprietário, dos sócios ou dos 

representantes dos sócios; 

6.1.1.1.2. Se for o caso, apresentar procuração que confira poderes ao(s) 

responsável(is) pela empresa, para a prática de atos junto à Administração. 

6.1.1.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.1.4. 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 documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva;  

6.1.1.1.5. No caso de ME ou EPP, certidão de comprovação da condição de 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

6.1.1.1.6. No caso de Microempreendedor Individual, deverá apresentar prova de 

registro no órgão competente. 

6.1.1.1.7. 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, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

6.1.2.1. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista, o participante deverá 

apresentar: 

6.1.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

6.1.2.1.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 

apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014;  

6.1.2.1.3 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Certificado de Regularidade 

do FGTS (CRF); 

6.1.2.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

6.1.2.1.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 
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6.1.2.1.6. - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.1.2.1.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 6.1.2.1.7. Prova de regularidade com a Fazenda 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.1.2.6.1.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, 

poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa à regularidade 

fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de 

habilitação, ressalvada a exigência de apresentação da declaração quanto ao 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição 

Federal que consta na Declaração Conjunta (Anexo IV do Edital). 

6.1.3. Qualificação Técnica: 

6.1.3.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 

6.1.3.1.1. Comprovação de credenciamento para Prestação de Serviço de 

Comunicação Multimídia - SCM ou Serviço Móvel Pessoal - SMP, pela Agência 

Nacional de Telecomunicações 

(https://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados); 

6.1.3.1.2. Termo de Concessão, Autorização ou extrato de publicação no Diário 

Oficial da União, para prestação de serviços SCM ou SMP. 

6.1.3.1.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste edital, 



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 

E-mail: cplseed@gmail.com 

 

e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados 

e disponíveis para a realização do objeto da contratação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos. Essa comprovação será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado (atestados de capacidade técnica) 

para as quais o interessado prestou o serviço, nos termos do art. 30, §1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.3.1.4. Comprovação, fornecida pela SEED, de que recebeu os documentos, 

e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações referentes ao objeto da 

contratação. 

6.1.4. Qualificação Econômico-Financeira 

6.1.4.1. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

6.1.4.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta, pela variação do IGP-DI 

(índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no período, ou por outro indicador que venha a 

substituí-lo, comprovando que o participante possui boa situação financeira, 

avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um). 
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6.1.4.1.2. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial 

e Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e assinadas pelo 

responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

6.1.4.1.3. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão ser 

apresentados em cópias autenticadas das folhas do livro diário em que se 

encontram transcritos, acompanhados de cópias autenticadas dos termos de 

abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em jornais 

de grande circulação ou diário oficial, quando se tratar de Sociedade Anônima. 

6.1.4.1.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital 

- ECD, bem como as sociedades empresárias que, facultativamente, aderiram 

ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 

1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD para os fins 

previstos no subitem 6.1.4.1.1 do edital. 

6.1.4.1.5. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade. 

6.1.4.1.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada 

por meio do cálculo do índice contábil da empresa, a ser entregue por esta, 

considerando-se habilitados os participantes que apresentarem os Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou 

iguais a 1 (um), extraídos das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ----------------------------------------------------------------------- 
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 

LC = ----------------------------------- 

Passivo Circulante 

6.1.4.1.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em 

qualquer um dos índices apresentados no subitem 6.1.4.1.6, aquele deverá 

apresentar comprovação do valor do patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data por meio de índices oficiais. 

6.1.4.1.8. Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do interessado. 

6.1.5. Declarações 

6.1.5.1. Serão exigidas as declarações abaixo, conforme modelo contido nos 

anexos II, III e IV - deste Edital: 

6.1.5.1.1. Se a licitante se enquadrar na condição de Microempresa, Empresa 

de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta 
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a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A não 

manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, 

implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, 

no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei supramencionada, 

conforme modelo contido no Anexo III deste Edital;  

6.1.5.1.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme §2º do 

artigo 32 da Lei nº 8.666/1993, de acordo com o modelo do Anexo III deste Edital;  

6.1.5.1.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, artigo 7°, da Constituição 

Federal, e inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854 

de 27 de outubro de 1999, conforme o modelo contido do Anexo IV deste Edital;  

6.2. Disposições gerais de habilitação 

6.2.1. Para fins de habilitação, a verificação, pelo órgão promotor deste 

credenciamento, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

6.2.1.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para a 

habilitação, o participante será inabilitado. 

6.2.2. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de 

forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor. 
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6.2.3. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz; 

6.2.4. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial; 

6.2.4.1. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz; 

6.2.5. Em qualquer dos casos (matriz ou filial), atestados de capacidade técnica 

ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o 

número do CNPJ, da matriz ou da filial da empresa participante. 

6.2.6. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou apresentar 

esses documentos com validade expirada, provocará a inabilitação do 

participante e o consequente não credenciamento da empresa. 

6.2.7. Em virtude da perenidade deste procedimento, o participante inabilitado 

poderá, enquanto perdurar o Credenciamento, entregar nova documentação, na 

forma descrita no subitem 1.6, deste edital (exceto quanto ao disposto no 

subitem 1.6.2, do presente edital, pois, na hipótese do subitem 6.2.7, deste edital, 

observar-se-á a previsão constante no subitem 1.7, deste documento), 

escoimadas as causas que ensejaram a inabilitação, para nova análise pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

6.2.8. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser 

entregues acompanhados da tradução para Língua Portuguesa, efetuada por 

Tradutor Juramentado, e também devidamente autenticados pelos respectivos 

consulados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
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6.2.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em Língua 

Portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente autenticados pelos 

respectivos consulados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

6.2.10. Não será aceito protocolo de entrega ou de solicitação de documentos 

para efeito de cumprimento de exigências deste Edital e de seus Adendos. 

6.2.11. Caso não conste no documento o respectivo prazo de validade, aquele 

será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de sua emissão, exceto atestados de capacidade técnica, os quais, em 

regra, não possuem prazo de validade. 

7. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1. A análise da documentação apresentada será realizada pela Comissão 

Permanente de Licitação, devendo o respectivo resultado, devidamente 

homologado pela Autoridade Competente, ser disponibilizado no site 

http://www.seed.ap.gov.br e www.compras.ap.gov.br. 

7.2. Todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos neste Edital 

serão habilitados e credenciados, para posterior contratação dos serviços de que 

este instrumento convocatório trata. 

7.3. A empresa credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de 

habilitação quando da celebração do contrato e durante a vigência do termo de 

credenciamento. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Contra atos decisórios, o participante do credenciamento terá até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da publicação desses atos, no sítio 

http://www.seed.ap.gov.br/
http://www.compras.ap.gov.br/
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“http://www.seed.ap.gov.br e www.compras.ap.gov.br”, para apresentar suas 

razões de recurso. A interposição de recurso será comunicada aos demais 

participantes, que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderão impugná-lo, 

mediante a apresentação de contrarrazões, facultando-se lhes vista imediata dos 

autos. 

8.1.1. Todos os procedimentos serão realizados pelo endereço eletrônico (e-

mail) cplseed@gmail.com. Excepcionalmente, em caso de indisponibilidade 

técnica, esses procedimentos serão efetuados via Correios, observados os 

prazos acima e o seguinte endereço: Avenida FAB, n°096, CEP 68.900-073, 

Bairro Central, Macapá-AP, no horário de 08h (oito horas) a 12h (doze horas), 

aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação-CPL, em envelope lacrado, 

rubricado, marcado como "restrito" e identificado com os dados da empresa e 

com o número do processo de credenciamento (Edital de Chamamento Público 

CPL-SEED nº 001/2021 - Processo Prodoc. nº 0003/2020-CPL /SEED, Processo 

SIGA n° 00010/SEED/2020). 

8.1.2.  Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão Permanente 

de Licitação poderá não conhecer do recurso caso verifique a ausência de 

quaisquer pressupostos processuais, como sucumbência, tempestividade, 

legitimidade, interesse e motivação, vedado exame prévio da questão 

relacionada ao mérito do recurso. 

8.1.3. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e no prazo 

estabelecidos neste item do edital. 

8.1.4. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o 

http://www.seed.ap.gov.br/
http://www.compras.ap.gov.br/
mailto:cplseed@gmail.com
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acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis 

de aproveitamento. 

8.1.5. Os recursos e as contrarrazões de recursos devem ser endereçados à 

Comissão Permanente de Licitação, que poderá: 

8.1.5.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

8.1.5.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a 

autoridade competente, conforme o disposto no art. 109, da Lei Federal nº 

8.666/93; 

8.1.5.3. Inadmitir o recurso, exclusivamente por falta de preenchimento dos 

pressupostos processuais recursais de existência ou de validade e de 

desenvolvimento. 

8.1.6. O recurso contra a decisão da Comissão terá efeito suspensivo. 

8.1.7. A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico 

www.seed.ap.gov.br www.compra.ap.gov.br”, bem como comunicada, via e-

mail, à empresa recorrente e aos que apresentaram contrarrazões. 

9. DO CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO 

9.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, e não havendo 

interposição de recursos, a Comissão Permanente de Licitação declarará a 

empresa habilitada para o credenciamento, encaminhando o processo, 

devidamente instruído e acompanhado do relatório da Comissão, para 

homologação do resultado pela autoridade competente. 

http://www.seed.ap.gov.br/
http://www.compra.ap.gov.br/
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9.2. Havendo recursos, decididos estes e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente decidirá quanto ao credenciamento e 

quanto à homologação do procedimento. 

10. DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1. Caso a empresa credenciada não tenha mais interesse no credenciamento, 

poderá notificar esse fato à SEED, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

para que seja descredenciada, respeitados os contratos firmados. 

10.2. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão descredenciadas as 

empresas que: 

10.2.1. Apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados 

neste credenciamento, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem 

decorrente da contratação a que este edital se refere; 

10.2.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos deste 

credenciamento; 

10.2.3. Forem sancionadas com qualquer das multas previstas nos subitens 

15.10, 15.15 e 15.16, deste edital, e não efetuarem o pagamento. 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O credenciamento caracteriza a pré-qualificação dos interessados e não 

garante a contratação. A contratação seguirá as diretrizes e normativos das 

contratações diretas por inexigibilidade de licitação. 

11.2. As empresas credenciadas estarão aptas à contratação, em igualdade de 

condições, devendo a SEED convocar o credenciado para, no prazo de até 05 
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(cinco) dias úteis, contados da data da convocação, proceder à assinatura do 

Contrato, o qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de prestação de serviços, nas condições estabelecidas. 

11.3. O prazo previsto para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitada a 

prorrogação pelo credenciado convocado, desde que ocorra motivo justificado, 

fundamentado e aceito pela SEED. 

11.4. A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições da 

habilitação, à plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa credenciada e à 

inexistência de registro perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS (para que não se caracterize impedimento à contratação com 

o Estado do Amapá), sendo aplicáveis, em caso de descumprimento de qualquer 

dessas determinações, as penalidades definidas nos itens 16 e 17, deste edital. 

11.5. O serviço em tela a ser contratado possui natureza continuada, conforme 

a justificativa constante no item 2, do anexo I – Termo de Referência, deste 

edital. 

11.6. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço em até 2 (dois) dias 

úteis após todas as seguintes etapas serem concluídas: o aceite da proposta; a 

assinatura do contrato; a integração e homologação do SDK (Software 

development kit ou Kit de desenvolvimento de software); a liberação das URL ś 

na engenharia; a validação do formulário de ativação de campanha (COF); e a 

disponibilização do app, nas lojas virtuais, conforme estabelecido no Termo de 

Referência - anexo I, deste edital. 
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11.7. O pagamento à CONTRATADA será realizado de acordo com a demanda, 

tendo por base o valor máximo de R$ 0,015 por megabyte consumido e em 

nenhuma hipótese será efetuado o pagamento de qualquer sobretaxa em 

relação à tabela adotada no edital. 

11.8. O credenciado que, convocado para assinar o contrato, injustificadamente 

deixar de fazê-lo no prazo fixado será excluído da relação de credenciados e 

estará sujeito às sanções previstas em lei, nos termos do art. 81, da Lei nº 

8.666/93. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação 

de serviços ora ajustada. 

13. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

13.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, 

devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as 

empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os serviços, de 

forma independente. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. Os critérios para a concessão do reajuste estão disciplinados no item 8.3, 

subitens 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 8.3.4 do anexo I- Termo de Referência, deste edital. 

15. DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO E DA FORMA DE CONTATAR A 

SEED, PARA RECLAMAÇÕES 
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15.1. A empresa credenciada colocará, em local visível ao público usuário, placa 

com a divulgação do contrato, assim como a forma de contatar a SEED, para 

reclamações. 

15.2. Esta SEED divulgará, no sítio “www.seed.ap.gov.br  e 

www.compras.ap.gov.br”, o inteiro teor dos contratos celebrados, decorrentes 

deste credenciamento, sem prejuízo da publicação dos extratos desses 

contratos e de seus aditivos no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto 

Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

16.1.1 Advertência por escrito;  

16.1.2 Multa de até:  

16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do objeto não executado;  

16.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços após 

ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, 

ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;  

http://www.seed.ap.gov.br/
http://www.compras.ap.gov.br/
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16.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 

pertinente.  

16.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

16.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 

nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;  

16.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

16.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais 

sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.  

16.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de 

pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada 

administrativa e/ou judicialmente.  

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao 

processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no 

Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na 

Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.  

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
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bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade.  

16.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos 

fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.  

16.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação 

da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a 

Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo 

administrativo sancionatório.  

16.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 

e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.  

16.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e 

impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser 

também aplicadas àqueles que:  

16.8.1. Retardarem a execução do objeto;  

16.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;  

16.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.  

16.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, 

e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e 
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decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR. 

17. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

17.1. A SEED poderá revogar o presente credenciamento, por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar essa conduta, ou anulá-lo, por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta 

corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, observada a 

ordem cronológica estabelecida no art. 5° da Lei 8.666/93. 

18.2. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias do vencimento pactuado, Nota Fiscal Fatura de 

Serviços de Telecomunicações para liquidação ou Documento Auxiliar de Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e) – Danfe, sendo que o atraso na entrega dos documentos 

de cobrança implicará a prorrogação do vencimento proporcionalmente aos dias 

de atraso. 

18.3. As Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações que apresentarem 

incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções e o 

prazo para pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do 

documento considerado válido pela CONTRATANTE. 
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18.4. A CONTRATANTE poderá efetuar contestação dos débitos constantes da 

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações, nos termos do 

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução Anatel Nº 632, de 07 de 

março de 2014. 

18.5. Contestado o débito objeto da Nota Fiscal-Fatura de Serviços de 

Telecomunicações, será emitida nova nota fiscal do débito remanescente, se 

houver, para pagamento na data nesta aprazada. 

18.6. Constatado ser devido o débito contestado, será o valor incluído na Nota 

Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações do mês subsequente, acrescido 

de multa e juros legais pertinentes, conforme previsto na legislação pertinente. 

18.7. A quitação mensal dependerá de criteriosa conferência, levando-se em 

conta a efetiva prestação dos serviços. 

18.8. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos neste documento. 

18.8.1. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA 

perante o CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos neste documento. 

18.8.2. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá 

regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será 

interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização. 



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 

E-mail: cplseed@gmail.com 

 

18.9. Pela execução dos serviços de Internet Patrocinada, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA, o valor unitário do Megabyte multiplicado pelo 

quantitativo de dados consumidos em cada mês. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA estão descritas no 

Termo de Referência, em seu item 14, Anexo I deste edital. 

20. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. Os critérios de fiscalização dos serviços estão descritos no Termo de 

Referência, em seu item 9, Anexo I, deste edital. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. As normas disciplinadoras do CHAMAMENTO PÚBLICO - 

CREDENCIAMENTO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

29.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração.  

29.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento da empresa interessada no credenciamento, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do 

interesse público.  
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29.4. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado 

o horário de Brasília.  

29.5. O presente CREDENCIAMENTO somente poderá vir a ser revogada por 

razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes, devidamente 

comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício por 

provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.  

29.6. É facultada ao (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL 

(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do CREDENCIAMENTO, a 

promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública.  

29.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.  

29.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa ao presente pregão e/ou em 

decorrência da anulação do procedimento licitatório.  

29.10. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  

ANEXO I - Termo de Referência;  

ANEXO II - Modelo de Declaração de ME/EPP;  

ANEXO III - Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de 

habilitação;  

ANEXO IV - Modelo de Declaração (Requisitos Constitucionais);  
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ANEXO V - Modelo de Proposta de Preços;  

ANEXO VI – Modelo da Minuta do contrato. 

22. DO FORO 

22.1.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento Convocatório, 

que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e 

julgadas no Foro da Justiça Estadual – Comarca de Macapá/AP, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

                  Macapá 13 de janeiro de 2021 

 

 

 

Rannielle Ramona Furtado Mauro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL/SEED 
Decreto n° 4234 de 11 de dezembro de 2020. 
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ANEXO I – TERTMO DE REFERENCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1 OBJETO 

Prestação de serviços técnicos especializados para provimento patrocinado de 

acesso de dados à internet em serviço móvel pessoal (processamento de 

cobrança reversa) para os estudantes da rede estadual de ensino público do 

Amapá. 

1.1 Especificação do Objeto 

Provimento patrocinado, ou cobrança reversa, é uma forma de custeio do serviço 

de acesso móvel à Internet em benefício de terceiros beneficiários de política 

pública educacional, em que o contratante do serviço assume a cobrança pelo 

acesso de seus usuários finais. 

Tráfego isento é o fluxo bidirecional de dados através de uma operadora de 

Serviço Móvel Pessoal de Internet que se enquadra em alguma regra de 

cobrança reversa como, por exemplo, servidor de aplicação com IP (Protocolo 

da Internet) fixo ou URL (Localizador Padrão de Recursos) de destino do serviço 

oferecido. 

1.2 Informações Complementares ao Objeto 

O serviço de cobrança reversa deve ser contratado junto às Operadoras de 

Internet Móveis, autorizadas pela ANATEL, e habilitadas para prestação dos 

serviços dentro do território do Estado Do Amapá. 

A CONTRATADA deverá fornecer tecnologia específica por meio de um SDK 

(software development kit), próprio ou de terceiros, que deverá ser integrada aos 



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 

E-mail: cplseed@gmail.com 

 

aplicativos móveis da CONTRATANTE a fim de viabilizar a navegação 

patrocinada e fornecer relatórios online de consumo de dados. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar SDK compatível e em funcionamento 

pleno para 

atualizações do SO (sistema operacional) em até 2 (dois) dias após a assinatura 

do contrato. 

A CONTRATADA deverá conceder todas as permissões e realizar as devidas 

integrações (que garantam a isenção do tráfego para o usuário) aos aplicativos 

indicados pela CONTRATANTE. 

O SDK disponível pela CONTRATADA deverá ser compatível com os SO 

Android e iOS. 

A CONTRATADA deverá prestar suporte para a análise os resultados obtidos e 

na definição de estratégias da navegação patrocinada, agregando experiência 

de projetos anteriores para o CONTRATANTE tenha melhor resultado. 

Caso seja necessário incluir ou alterar uma URL, a CONTRATANTE deverá 

realizar por meio de ajustes no aplicativo. 

Caso ocorra qualquer falha na prestação de serviço de Internet Patrocinada, os 

aplicativos da CONTRATANTE não podem ficar com conectividade à internet 

indisponível por conta desta falha. 

Os clientes da CONTRATANTE utilizarão a operadora de sua preferência para 

o acesso aos aplicativos, desta forma, a distribuição do serviço irá ser de acordo 

com o Market Share de cada operadora no Estado do Amapá. 
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A operadora deverá fornecer uma solução web que emita relatórios de consumo 

de franquia dos dados da operadora detalhadamente. Deverá ser possível emitir 

relatório de consumo por período e por aplicação, caso a Secretaria de Estado 

da Educação (SEED) utilize mais de uma aplicação. 

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de telecomunicações objetivando 

a isenção do tráfego de dados aos estudantes e servidores da Rede Estadual de 

Ensino, para acesso as URL's, IP's e aplicativos indicados pela Secretaria de 

Estado da Educação. 

Como parte dos serviços, cada operadora deverá disponibilizar relatórios de 

tráfego com informações sobre o volume de dados utilizados, junto a cada fatura 

mensal. 

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O presente Termo tem por finalidade viabilizar programa educacional para 

garantir o direito à educação dos estudantes da rede pública estadual de ensino, 

possibilitando a manutenção das atividades pedagógicas com menor prejuízo 

aos estudantes, em especial aqueles em situação de maior vulnerabilidade 

social e menor renda, enquanto se encontram em casa, diante do período atípico 

e excepcional que o poder público notoriamente enfrenta frente à pandemia do 

COVID-19, que ocasionou a interrupção das atividades escolares no âmbito do 

Estado do Amapá, bem como em todo o Brasil e virtualmente todos os países 

que foram atingidos com o contágio do Novo Corona Vírus dentro de seus 

territórios. 

O distanciamento social tem sido a primeira resposta para evitar a rápida 

disseminação do vírus e salvaguardar a saúde dos alunos, seus familiares e 



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 

E-mail: cplseed@gmail.com 

 

profissionais do sistema educacional. Além disso, existe também a necessidade 

de (i) reforço educacional desses alunos ao longo do ano para suprir o período 

de suspensão, justificando o caráter de continuidade da ação no período pós-

pandêmico e (ii) prover a solução dos dados patrocinados para as ferramentas 

de suporte ao professor. 

Em um país onde cerca de 70% dos lares possuem acesso à internet, sendo que 

em 97% deles o smartphone é a principal forma de utilização do serviço, a 

inclusão dos alunos e servidores da rede estadual de Educação pode ser 

facilitada pela tecnologia. 

O serviço de navegação patrocinada tem por finalidade oferecer aos usuários 

finais a navegação nos aplicativos de dispositivos móveis da CONTRATANTE 

sem que eles utilizem o seu próprio pacote de dados. Dessa forma, os alunos e 

servidores da rede estadual de ensino terão a possibilidade de utilizar os APP's 

da CONTRATANTE por maior intervalo de tempo, sem cobrança e com objetivo 

de se relacionar digitalmente com as atividades pedagógicas. 

Considerando a necessidade de atender aos alunos e servidores da rede 

estadual de ensino, e que esses possuem pacotes de dados contratados com as 

diversas operadoras autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, verifica-se que a contratação de uma única empresa operadora de 

telecomunicações não seria suficiente para o objetivo deste projeto. 

Com toda essa explanação se verifica que o credenciamento se justifica pela 

necessidade de credenciar todos as empresas interessadas e devidamente 

habilitadas, já que a demanda na prestação de serviços de cobrança reversa da 

utilização de tráfego de dados com aplicações educacionais pela Secretaria de 

Estado de Educação do Amapá, somente será satisfatória com a contratação de 
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todas as operadoras contratadas hoje em dia pelos alunos e servidores da rede 

estadual de Educação, com os serviços a serem executados simultaneamente 

em condições de igualdade. 

Portanto, para que seja possível dar continuidade à aprendizagem, é 

imprescindível a utilização da solução detalhada no Item 1 deste Termo de 

Referência. 

3 ESTIMATIVA DE CONSUMO 

A estimativa de consumo mensal de dados do aplicativo segue a seguinte 

memória de cálculo como referência: 

Aplicativo para transmissão de aulas mediadas por tecnologia: 

(A) - Consumo médio por estudante: 500 Megabytes (MB)/mês.  

(B) - Número de estudantes como referência: 88.414,00 estudantes.  

C=(AxB) - Consumo total estimado: 44.207.000 Megabytes (MB)/mês. 

Consumo total estimado mês: 44.207.000 Megabytes (MB)/mês. 

Justifica-se o quantitativo de estudantes mensurados levando em questão que o 

Estado de Amapá focará seus recursos aos estudantes da rede estadual de 

ensino. 

4 MEDIÇÃO DO SERVIÇO 

A CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais 

dos serviços efetivamente realizados. 
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A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 dias úteis após o fechamento do 

respectivo faturamento, o relatório de tráfego detalhado, que será aprovado em 

até 05 (cinco) dias úteis. 

Somente mediante à apresentação do relatório de tráfego detalhado que permita 

a correta apuração do serviço prestado e completa medição de tráfego será 

liberado o pagamento das faturas mensais à CONTRATADA. 

O valor das liquidações mensais será cobrado por MB (megabytes) utilizado, 

conforme tráfego de cada operadora, apontado em seus relatórios individuais de 

tráfego. 

Deve ser possível a CONTRATANTE, a visualização das informações do 

processo de consumo de franquia de dados detalhadamente, em tempo real pela 

ferramenta web. 

Deverá ser possível consultar o consumo de dados da franquia, filtrando por 

período e por aplicação, caso seja indicado mais de uma aplicação pela 

CONTRATANTE. 

Em caso de divergência entre o consumo cobrado na fatura e o consumo de 

dados constatado via ferramenta web, a CONTRATANTE poderá exigir que a 

CONTRATADA revise o consumo cobrado na fatura. 

Os serviços prestados deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 7 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no ano, 

inclusive nos feriados e finais de semana. 

Os serviços prestados deverão estar de acordo com legislação vigente e 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. 
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5 DA PROPOSTA COMERCIAL 

A Proposta deverá apresentar detalhamento dos serviços de forma clara e 

contemplar todos os serviços solicitados de acordo com as quantidades 

estimativas demandadas; 

A Proposta deverá apresentar os quantitativos mensais totais, preço unitário e 

os valores totais, conforme modelo anexo a este termo; 

Deverão estar inclusas na proposta todas as despesas administrativas, tributos 

incidentes sobre a prestação de serviços, condições comerciais, taxas e 

emolumentos, despesas financeiras, encargos trabalhistas e previdenciários, 

enfim, todos e quaisquer ônus que incidam na execução do objeto; 

A Proposta deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 

6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Proponente deverá estar declarada como credenciada para Prestação de SCM 

- Serviço de Comunicação Multimídia ou SMP - Serviço Móvel Pessoal na lista 

oficial divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(https://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados); 

Termo de Concessão ou Autorização ou extrato de publicação no Diário Oficial 

da União para prestação de serviços de SCM ou SMP. 

7 DO PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária, emitida por processamento 

eletrônico para pagamento de faturas com código de barras, nos termos do 
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Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução ANATEL N° 632, de 07 de 

março de 2014. 

7.2 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, com antecedência 

mínima de 5(cinco) dias do vencimento pactuado, Nota Fiscal Fatura de Serviços 

de Telecomunicações para liquidação ou Documento Auxiliar de Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) – Danfe, sendo que o atraso na entrega dos documentos de 

cobrança implicará a prorrogação do vencimento proporcionalmente aos dias de 

atraso. 

7.3 As Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações que apresentarem 

incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções e o 

prazo para pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do 

documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

7.4 A CONTRATANTE poderá efetuar contestação dos débitos constantes da 

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações, nos termos do 

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução Anatel Nº 632, de 07 de 

março de 2014. 

7.5. Contestado o débito objeto da Nota Fiscal-Fatura de Serviços de 

Telecomunicações, será emitida nova nota fiscal do débito remanescente, se 

houver, para pagamento na data nesta aprazada. 

7.6. Constatado ser devido o débito contestado, será o valor incluído na Nota 

Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações do mês subsequente, acrescido 

de multa e juros legais pertinentes, conforme previsto na legislação pertinente. 



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 

E-mail: cplseed@gmail.com 

 

7.7 A quitação mensal dependerá de criteriosa conferência, levando-se em conta 

a efetiva prestação dos serviços. 

7.8 A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos neste documento. 

7.8.1 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante 

o CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos neste 

documento. 

7.8.2. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá 

regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será 

interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização. 

7.9. Pela execução dos serviços de Internet Patrocinada, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA, o valor unitário do Megabyte multiplicado pelo 

quantitativo de dados consumidos em cada mês. 

8 DO CONTRATO 

8.1. Firmado o credenciamento, o representante legal do credenciado será 

convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 

10.520/2002. 

8.2 O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 06 (seis) meses, a 

partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Amapá, 

podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 

(sessenta) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o 

art. 57, II da lei n.º 8.666/93. 
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8.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados 

monetariamente com base no IST (Índice de Serviços de Telecomunicação) 

mantido e divulgado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), 

observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da apresentação da 

proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 

2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8.3.1 O direito a que se refere o item 8.3 deverá ser efetivamente exercido 

mediante pedido formal da contratada até 180 dias após o atingimento do lapso 

de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do 

direito ao seu exercício. 

8.3.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela 

contratada. 

8.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial 

descrito no item 8.3. 

8.3.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo 

aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o 

encerramento do vínculo contratual. 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA 

9.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do 

artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, 

agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da 

Administração. 
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9.1.1 Será designado o servidor: [inserir nome do servidor (A defnir)] 9.2 Em caso 

de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 

contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para 

adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

9.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções 

ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições 

de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal 

definido pela lei civil. 

9.4. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 

da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus 

anexos e da proposta da CONTRATADA. 

9.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do 

Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE 

para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, 

da Lei nº. 8.666/93. 

9.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao 

pleno cumprimento do contrato. 

10 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação 

orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela [inserir a Lei Orçamentária 

Anual relativa ao exercício financeiro vigente]: 

<inserir dotação orçamentária> 
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11 DAS GARANTIAS 

11.1 Garantia de execução: 

11.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto. 

12 DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida qualquer subcontratação do objeto. 

13 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

13.1. Não será permitida a participação de empresa reunidas em consórcio, 

devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as 

empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os serviços de 

forma independente. 

14 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

14.1 Da Contratada: 

14.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de 

acordo com as exigências constantes neste documento. 

14.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE 

para ateste e pagamento. 

14.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução 

do objeto contratado. 

14.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da 

execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
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14.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar 

desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as 

normas e especificações técnicas recomendadas neste documento. 

14.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, 

responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento 

dos materiais. 

14.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens 

solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, 

durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma 

exigida neste termo de referência. 

14.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência. 

14.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo 

pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver 

inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de 

Referência. 

14.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

14.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na 

execução do objeto contratado. 
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14.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou 

aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do objeto; 

14.1.13. Deverá fornecer suporte telefônico e web, para solução de problemas e 

orientações sobre a prestação contratada; 

14.1.14. Disponibilizar os serviços em regime integral, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, todos os dias do mês; 

14.1.15. Prestar todas as informações técnicas relevantes, refazendo os serviços 

quando em desacordo com as diretrizes determinadas pela Secretaria de Estado 

de Educação, providenciando a imediata correção solicitada e atendendo 

quaisquer reclamações. 

14.2 Da Contratante: 

14.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o 

efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência. 

14.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em 

desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA. 

14.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas 

durante o recebimento dos itens solicitados. 

14.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na 

entrega dos itens solicitados. 

14.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos 

materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
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14.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a 

CONTRATADA regularizar as falhas observadas. 

14.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA. 

14.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

14.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e 

previdenciários através dos documentos pertinentes. 

14.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço. 

15 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto 

Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.1.1. Advertência por escrito; 

15.1.2. Multa de até: 

15.1.2.1 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do objeto não executado; 

15.1.2.2. 20 % (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços após 

ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, 

ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;  
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15.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 

pertinente. 

15.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 

nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002; 

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais 

sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5. 

15.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de 

pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada 

administrativa e/ou judicialmente. 

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao 

processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no 

Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na 

Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002. 

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
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bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

15.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos 

fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados. 

15.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação 

da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a 

Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo 

administrativo sancionatório. 

15.7. As sanções relacionadas nos itens 15.1.3, 15.1.4 e 15.1.5 serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 

e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP. 

15.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e 

impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser 

também aplicadas àqueles que: 

15.8.1. Retardarem a execução do objeto; 

15.8.2 .Comportar-se de modo inidôneo; 

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 

15.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, 

e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e 
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decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

Macapá XX de XXXXXXX de 2020. 

 

 Nome e assinatura 
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ANEXO II- Modelo de Declaração de ME/EPP 

CHAMADA PÚBLIA - CREDENCIAMENTO Nº ___/2020-CPL/SEED 

(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; n.º e cidade), por seu 

representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, 

profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que 

a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 

Porte – EPP, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), 

comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou „Microempreendedor 

Individual – MEI, nos termos da lei.  

(Cidade – UF), ______ de _______________ de 2020. 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 
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ANEXO III- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLIA-CREDENCIAMENTO Nº ___/2020-CPL/SEED 

(Nome da empresa), CNPJ nº __________________sediada (Endereço 

completo), declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato 

superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 
(Cidade – UF), ______ de _______________ de 2020.  

 
 
 
 

________________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

CHAMADA PÚBLIA-CREDENCIAMENTO Nº ___/2020-CPL/SEED 

(nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n.º ______________ e do CPF n.º __________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
 
 
 

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2020.  
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
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ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

CHAMADA PÚBLIA-CREDENCIAMENTO Nº ___/2020-CPL/SEED 

À Secretaria de Estado de Educação do Estado do Amapá-SEED. 
Objeto: Credenciamento de operadoras de internet móvel, para fins de 
contratação de Prestação de serviços técnicos especializados para provimento 
patrocinado de acesso de dados à internet em serviço móvel pessoal 
(processamento de cobrança reversa) para os estudantes da rede estadual de 
ensino público do Amapá, conforme especificações constantes no anexo I, 
Termo de Referência, do edital, e de acordo com as exigências estabelecidas 
neste edital. 
 
Proposta que faz a empresa_______________________________, inscrita no 
CNPJ n.º_________________________, e inscrição estadual 
n.º__________________, estabelecida no(a)___________, para a contratação 
supramencionada, de acordo com todas as especificações e condições do 
Termo de Referência e seus Anexos. 
 

 

 

 

 

Valor Total Estimado por Operadora 
 

Lote Operadoras Mercado 
QTD Máxima 

MB/Mês 

Valor Unitário 

MB 
Valor Mensal Valor 2020 Valor 2021 Valor Anual 

1 

 
VIVO        

2 

 
CLARO        

3 
 

TIM        

4 

 
OI        

         

Valor máximo mensal previsto. No entanto, o valor a ser pago pela Administração 

será o valor consumido e comprovado a partir de relatório de consumo e 

aprovado pelo executor do contrato após análise realizada contraprova com 

relatório retirado.  

1. Valor Total estimado: R$ ______ (valor por extenso). 
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2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

3. Informamos, por oportuno, que, nos preços apresentados acima, já estão 

computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços 

objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente. 

4. Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Termo de 

Referência e seus Anexos. 

5. Os dados da nossa empresa são: 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: CNPJ: 

__________________________________________________ 

Endereço: Tel/Fax: 

___________________________________________________ 

Cidade: ___________________ UF:____ CEP: _________________ 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

Local e data: ________________________________________________ 

Assinatura do representante legal: ________________________________ 

Nome do representante legal: ___________________________________ 

Data do Pedido:__________________________________ 
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ANEXO VI-MODELO DA MINUTA DO CONTRATO 

CHAMADA PÚBLIA-CREDENCIAMENTO Nº ___/2020-CPL/SEED 

CONTRATO Nº XXX/XXX – SEED 

 

CONTRATO PARA XXXXXXXX QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO 

DO ESTADO DO AMAPÁ POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇAO E A 

EMPRESA XXXXXXXX, PARA OS 

FINS NELE DECLARADOS. 

 

 Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, o ESTADO DO 

AMAPÁ, entidade de Direito Público Interno, CNPJ:XXXXXXXXXXXXX, que conforme 

outorga normativa do Exmo. Sr. Governador, neste ato se faz representar por intermédio 

da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED, com sede nesta capital, sito 

à XXXXXXX, representada pela Secretária de Estado da Educação, a 

Senhor(a)XXXXXXXXXXX, Decreto nº XXXX/XXXX-GEA, XXXXXXX, XXXXXXX, 

residente e domiciliada na capital deste Estado, portadora do CPF XXXXXXXXX e RG 

XXXXXXX – XXXXX/XXX, denominada de CONTRATANTE e, de outro lado, a 

EMPRESA XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXX/XXXXXX e com 

Inscrição Estadual nº XXXXXXXX, estabelecida na XXXXXX, nº XXXX – XXXXXXXXX, 

XXXXXXXX,  neste ato designada CONTRATADA, representada por XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, residente e domiciliado na capital deste Estado, 

devidamente inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXX, resolvem de comum acordo firmar 

o presente CONTRATO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante Cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1. A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente 

Termo de Contrato encontra amparo legal no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 
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subsidiariamente nas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, na Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, no Decreto nº 6.204/2007, na Instrução Normativa nº 02, de 30 de 

abril de 2008, do MPOG e suas alterações (IN SLTI/MP nº 03, de 15/10/2009, IN 

SLTI/MP nº 04, de 11/11/2009; IN/SLTI nº 05, de 18/12/2009 e IN SLTI/MP nº 06 de 

2013) e nas demais disposições estabelecidas no Processo Administrativo nº 

XXXXXXXXX  e Parecer Jurídico nº XXX/XXXX –PGE/AP; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1 O presente contrato tem como objeto prestação de serviços técnicos especializados 

para provimento patrocinado de acesso de á internet em serviço móvel pessoal 

(processamento de cobrança reversa) para estudantes da rede estadual de ensino 

público do Amapá, XXXXXXXXXXXXX, englobando XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, 

XXXXXXXX, XXXXXX e XXXXXXXXX, 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. O serviço de cobrança reversa deve ser contratado junto às Operadoras de 
Internet Móveis, autorizadas pela ANATEL, e habilitadas para prestação dos 
serviços dentro do território do Estado do Amapá.  
A CONTRATADA deverá fornecer tecnologia específica por meio de um SDK 
(soGware development kit), próprio ou de terceiros, que deverá ser integrada aos 
aplicativos móveis da SEED a fim de viabilizar a navegação patrocinada e fornecer 
relatórios online de consumo de dados.  
A CONTRATADA deverá disponibilizar SDK compativel e em funcionamento pleno 
para atualizações do SO (sistema operacional) em até 2 (dois) dias após a 
assinatura do contrato.  
A CONTRATADA deverá conceder todas as permissões e realizar as devidas 
integrações (que garantam a isenção do tráfego para o usuário) aos aplicativos 
indicados pela SEED.  
O SDK disponível pela CONTRATADA deverá ser compativel com os SO Android e 
iOS.  
A CONTRATADA deverá prestar suporte para a análise os resultados obtidos e na 
definição de estratégias da navegação patrocinada, agregando experiência de 
projetos anteriores para que a SEED tenha melhor resultado.  
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Caso seja necessário incluir ou alterar uma URL, a SEED deverá realizar por meio 
de ajustes no aplicativo.  
Caso ocorra qualquer falha na prestação de serviço de Internet Patrocinada, os 
aplicativos da SEED não podem ficar com conectividade à internet indisponível por 
conta desta falha.  
Os clientes da SEED utilizarão a operadora de sua preferência para o acesso aos 
aplicativos, desta forma, a distribuição do serviço irá ser de acordo com o Market 
Share de cada operadora no Estado do Amapá.  
A operadora deverá fornecer uma solução web que emita relatórios de consumo de franquia 

dos dados da operadora detalhadamente. Deverá ser possível emitir relatório de consumo 

por período e por aplicação, caso a Secretaria de Estado da Educação (SEED) utilize mais de 

uma aplicação. 

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de telecomunicações objetivando a 
isenção do tráfego de dados aos estudantes e servidores da Rede Estadual de 
Ensino, para acesso as URL's, IP's e aplicativos indicados pela Secretaria de Estado 
da Educação.  
Como parte dos serviços, cada operadora deverá disponibilizar relatórios de tráfego com 

informações sobre o volume de dados utilizados, junto a cada fatura mensal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS: 

4.1 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Provimento patrocinado, ou cobrança reversa, é uma forma de custeio do serviço 
de acesso móvel à Internet em beneficio de terceiros beneficiários de política 
pública educacional, em que o contratante do serviço assume a cobrança pelo 
acesso de seus usuários finais.  
Tráfego isento é o fluxo bidirecional de dados através de uma operadora de 
Serviço Móvel Pessoal de Internet que se enquadra em alguma regra de 
cobrança reversa como, por exemplo, servidor de aplicação com IP (Protocolo 
da Internet) fixo ou URL (Localizador Padrão de Recursos) de destino do serviço 
oferecido.  
 

4.2 – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
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4.2.1 A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de 

Execução. Os serviços serão fiscalizados por um servidor nomeado pela Secretaria de 

Estado da Educação-SEED.  

4.2.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto 

básico;  

4.2.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto básico, devendo ser corrigidos, refeitos 

ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades.  

4.2.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado; 

4.2.4.1 Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem 

anterior dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; 

4.2.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA: 

5.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua 

assinatura, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação de seu extrato no 

Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, 

visando obtenção de preços e condições mais vantajosas à Administração, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E  DO 
PAGAMENTO: 
6.1 -  DA DOTAÇÃO: 
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6.1.1 As despesas decorrentes da contratação dos serviços, no presente exercício, 

ocorrerão pela dotação Orçamentária da SEED/AP, no Programa de Trabalho/Ação: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Fonte de Recurso XXX(RP), Elemento de Despesa XXXX, 

no valor estimado de R$ XXXXXXXXXX  (XXXXXXXXXXXXXX), conforme Nota de 

Empenho nº XXXXXXXXX, emitida em XX/XX/XXXX. 

6.1.2 As despesas para os exercícios subsequentes correrão por dotação específica a 

ser consignada. 

 

6.2 – DO PAGAMENTO: 

6.2.1 A Secretaria Estadual de Educação-SEED providenciará empenho para cobrir as 

despesas com o objeto deste Projeto básico; 

6.2.2 O pagamento será efetuado de acordo com o serviço solicitado e efetivamente 

prestado, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado por setor técnico 

competente, comprovando a prestação do serviço objeto deste Projeto básico. 

6.2.3 O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, em 

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

responsável pela fiscalização do Contrato, observada a ordem cronológica estabelecida 

no art. 5º da Lei nº 8.666/93; 

6.2.4 O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva 

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

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

6.2.5 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, a descrição e quantitativo 

dos serviços executados; 

6.2.6 A Contratada deverá apresentar Relatório dos Serviços Realizados juntamente 

com a Nota Fiscal correspondente, discriminando: local, data do início e término dos 

serviços, a fim de possibilitar o atestamento pela Fiscalização da Contratante, do 

cumprimento dos prazos previstos no cronograma físico; 

6.2.7 Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a 

partir da sua reapresentação e novo “atesto”. 

6.2.8 Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços; 
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6.2.9 A devolução da Nota Fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

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

da conta corrente para efetivação do pagamento. 

6.2.11 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação 

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

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a SEED/AP. 

6.2.12 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

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

correspondente a ocorrência. 

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

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

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente 

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

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso a ser paga; 

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

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

365                  365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6.2.15 Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, 

a Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas 

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

e trabalhistas; 
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6.2.16 A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 

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

6.2.17 Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na 

alínea d, do inciso II, art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

6.2.18 A empresa contratada deverá apresentar Certidão de Inexistência de Débitos 

Inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria Fiscal da PGE/AP. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

7.1  - DA CONTRATANTE: 

7.1.1 Cumprir fielmente o Contrato; 

7.1.2. Prestar esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

contratada e pertinente ao objeto do presente contrato; 

7.1.3. Permitir o acesso dos empregados da empresa Contratada a fim de que possam 

executar suas tarefas, na forma estabelecida por este instrumento; 

7.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas 

neste Contrato; 

7.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços desacordo com as obrigações 

assumidas pela contratada; 

7.1.6. Relacionar-se com a contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela 

credenciada; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado; 

7.1.9. Notificar a CONTRATADA sobre eventuais atrasos na execução dos serviços e/ou 

descumprimento de cláusulas previstas neste Contrato; 

7.1.10. Aplicar a CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 

contratuais cabíveis; 
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10.1.11. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida 

pela CONTRATADA. 

7.2 – DA CONTRATADA: 
7.2.1. Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, 

às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, conforme 

especificações deste Termo de Contrato, com a alocação dos empregados necessários 

ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas, utensílios, em qualidade e quantidade suficientes para 

executar os serviços contratados; 

7.2.2 Manter atualizados os registros e a licença de funcionamento junto aos Órgãos 

competentes; 

7.2.3 Manter devidamente registrados e identificados seus empregados que, 

porventura, prestarem serviços nas instalações descritas no objeto do contrato; 

7.2.4 Respeitar e fazer com que seus eventuais empregados respeitem as normas de 

segurança e higiene do trabalho; 

7.2.5 Facilitar a ampla ação da fiscalização da SEED/AP, possibilitando acesso aos 

serviços em execução e atendendo prontamente as observações e exigências que lhe 

forem apresentadas; 

7.2.6 Não transferir, por qualquer forma, os direitos e obrigações que o presente contrato 

lhe atribui, salvo com a expressa anuência da SEED/AP, manifestada por escrito e por 

quem detenha poderes para tanto; 

7.2.7 Assumir inteira responsabilidade por todos e quaisquer danos provocados a 

SEED/AP, decorrente de atos comissivos e omissivos praticados por seus sócios, 

associados, integrantes não sócios, empregados, representantes e prepostos, durante 

a execução do contrato; 

7.2.8 Apresentar cronograma físico das tarefas inerentes aos serviços contratados até 

05 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual, consoante o Projeto 

básico; 

7.2.9 Designar um profissional para acompanhar e se responsabilizar pela execução 

dos serviços, inclusive pela regularidade técnica, e disciplinar no tocante à atuação dos 

trabalhadores, o qual reportar-se-á diretamente ao NTE SEED/AP; 
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7.2.10 Não permitir a permanência de seus profissionais sem crachá de identificação, 

com logotipo da empresa, em horários ou locais estranhos àqueles definidos pela 

Contratante.  

7.2.11 Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil, penal e administrativa, pela 

execução dos serviços, por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causados, 

voluntária ou involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em consequência da 

execução dos serviços contratados, providenciando, sem alteração do prazo estipulado 

para a execução do objeto, imediata reparação dos danos ou prejuízos causados ao 

contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e 

honorários advocatícios; 

7.2.12 Não armazenar equipamentos, ferramentas e instrumentos nos prédios da 

Contratante; 

7.2.14 Enviar com 2 (dois) dias de antecedência a Ordem de Serviço à Contratante 

especificando: os serviços que serão executados . 

7.2.15 Fixar em local visível o “comprovante de execução dos serviços” imediatamente 

à execução dos trabalhos.   

7.2.16 Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, 

incluindo materiais, mão de obra, pagamento de impostos, taxas e emolumentos, 

seguros, fretes, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas referentes 

à execução do objeto; 

7.2.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

7.2.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

7.2.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto do contrato, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993; 
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7.2.20 Indicar preposto, na cidade de Macapá, para representá-la durante a execução 

do objeto, informando, quando da assinatura do contrato, o nome, telefone e e-mail da 

pessoa indicada. 

7.2.21 Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 

da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

7.2.21.1 Obedecer às especificações constantes neste Projeto básico; 

7.2.21.2 Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas 

as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações 

serão de responsabilidade da contratada; 

7.2.21.3 Prestar os serviços dentro do prazo estipulado na Ordem de Execução; 

7.2.21.4. O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-

se-á como infração contratual; 

7.2.21.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

7.2.21.6 Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de 

imediato, confirmados por escrito;  

7.2.21.7 Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto 

do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no 

custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de 

deslocamento necessários a prestação dos serviços objeto deste Projeto básico; 

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

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada.  

7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA: 
7.3.1 Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da contratação; 
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7.3.2 Licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente, autorizando a 

exercer a atividade pertinente ao objeto contratado. 

7.3.3 Não serão aceitos atestados emitidos pela empresa em seu próprio nome, nem 

algum outro que não tenha originado de contratação. 

7.3.4 A empresa contratada deverá apresentar algumas exigências da qualificação 

técnica, sendo elas:  

. Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter a empresa executado os serviços 

objeto deste Projeto básico, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado;  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 

8.1 Os serviços deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de 03 (três) meses, 

comprometendo-se a adotar as medidas corretivas necessárias, no prazo de 24 horas 

da notificação feita pelo Contratante, sob pena das sanções previstas na lei e/ou 

contrato; 

8.2; A contratada deverá refazer o serviço se verificada a ineficácia dos serviços 

prestados, sem ônus extras para a Contratante. 

 

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, servidor 

público regularmente designado pelo CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/1993 

e da Instrução Normativa nº 02, de 2008, especialmente, desta última, observados os 

seus arts. 31 a 34, e o que segue:  

I. Competirá ao fiscal do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

do contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis; 

II. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência destas, não implica 

corresponsabilidade da Administração, ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 
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III. O fiscal do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando horário, dia, mês e ano, bem como o(s) nome(s) 

de funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente, para as providências cabíveis. 

IV. Providenciar o atesto da Nota Fiscal, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis de seu 

recebimento. 

9.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

9.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) Agente(s) 

Fiscalizador(es) deverão ser solicitadas ao Gestor, em tempo hábil, para adoção das 

medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto deste Projeto básico, salvo com a 

expressa anuência da Secretaria de Estado da Educação-SEED/AP, manifestada por 

escrito e por quem detenha poderes para tanto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO: 

11.1 Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

11.2 Os valores dos serviços contratados serão irreajustáveis pelo período de 1 (um) 

ano, a contar da data de assinatura do Contrato.  

11.3 A revisão de valores para mais ou para menos, respeitado o prazo do subitem 

anterior, será balizada pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM) da FGV sobre o 

preço vigente.  
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19.4 Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

12.1 Ao critério da Administração, o valor inicial atualizado da contratação, em razão de 

fatos supervenientes, poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 

cinco por cento), com fulcro no Art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

12.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários; 

12.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, salvo a supressão decorrente de acordo celebrado entre as partes. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES: 

13.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de 

Contrato, serão aplicadas ao fornecedor que incorrer em inexecução total ou parcial dos 

serviços contratados as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, transcritos abaixo, garantida sempre a ampla defesa 

e o contraditório: 

a) Art. 86 da Lei nº 8.666/93: “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato”. 

b) Art. 87 da Lei nº 8.666/93: “Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

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



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Av. FAB, 096 – Centro – Macapá – AP – CEP. 68900-073 

E-mail: cplseed@gmail.com 

 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

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

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

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior”. 

c) Art. 7º da Lei nº 10.520/2002: “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta 

Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais”. 

13.1.1 As multas por atraso serão calculadas à base de 0,5% (meio por cento) do valor 

da respectiva Nota de Empenho, por dia de atraso, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

13.1.2 Atraso superior a 30 dias será considerado inexecução total do ajuste, sem 

prejuízo da multa a ser aplicada nos termos do item 13.1.1; 

13.1.3 Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa 

injustificada para o recebimento da Nota de Empenho; 

13.1.4 Nos casos de inexecução dos serviços no prazo estipulado o atraso será contado 

a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a 

entrega. 

13.1.5 As sanções administrativas previstas neste Contrato são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

legais cabíveis, garantida a prévia defesa; 

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

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

Educação-SEED/AP; 

13.1.7 O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO: 

14.1 A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato por parte 

da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 

mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal com prova 

de recebimento, sem prejuízo do disposto no subitem 13.1 deste contrato; 

14.2 Ficará o presente contrato rescindido mediante a formalização, assegurado o 

contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

 a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

 b) a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 

 c) atraso injustificado, a juízo da administração, na execução dos serviços 

executados; 

 d) paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à 

administração; 

 e) subcontratação total do objeto deste contrato sem prévia autorização do 

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência 

total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do 

presente contrato; 

 f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, assim como a de seus superiores; 

 g) cometimento reiterado de faltas de execução do contrato anotado pelo gestor 

do contrato; 

 h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

 i) dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO; 

 j) alteração social e modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 

que, a juízo da administração, prejudiquem a execução deste contrato; 

 l) protesto de titulo ou emissão de cheques sem a suficiente provisão que 

caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
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 m) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinada o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere 

o contrato; 

 n) ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovada, impeditiva da 

execução deste contrato. 

14.3. Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja 

conveniência para a administração, nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da lei 

nº 8.666/93; 

14.4. De conformidade com o § 2º do artigo 79 da lei nº 8.666/93 atualizada, quando a 

rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DA PUBLICAÇÃO: 

15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do não 
cumprimento deste instrumento, a CONTRATANTE elege o Foro da cidade de 
Macapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
devendo ser publicado o Extrato deste Contrato no Diário Oficial do Estado, para 
salvaguarda dos rigores da Lei; 
15.2 Os casos omissos serão resolvidos com estrita observância à Legislação 

Pertinente, em especial a Lei nº 8.666/93, e alterações; 

15.3 Para firmeza do que ficou estabelecido pelas partes, subscrevem o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

 

Macapá-AP, XX de XXXX de XXXX. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Secretária de Estado da Educação 

CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 


