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AVISO DE EDITAL 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022– SME 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE BARQUEIROS 

(CATRAIOS) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

NO MUNICÍPIO DE AFUÁ. 

 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE 

AFUÁ, instituída pelo decreto nº 003/2022-GAB/PMA, de 10/01/2022 e Processo 

Administrativo nº 174, de 31/01/2022, torna público, a quem interessar possa, que a 

Secretaria Municipal de Educação está credenciando barcos (catraios) e barqueiros 

para a execução dos serviços de transporte escolar neste município, conforme valores 

e trechos dispostos na sede da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Os interessados em executar transporte escolar e de forma complementar 

e auxiliar o atendimento da demanda do Sistema Municipal de Ensino, devem se dirigir 

à sede da Secretaria Municipal de Educação para efetivar o credenciamento de sua 

embarcação. 

 
Além disso, para a confecção dos contratos de prestação de serviços e para 

habilitação dos interessados é necessário que as embarcações estejam dentro dos 

padrões de qualidade e parâmetros das necessidades do transporte de passageiros. 

 
PRAZO DE CREDENCIAMENTO: 

 
Após a data da publicação deste Aviso de Edital no Quadro Oficial de 

Avisos, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Mural de Licitações do 

Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022. 

 
LOCAL DE CREDENCIAMENTO: 

 
Secretaria Municipal de Educação localizada à Trav. Quintino Bocaiuva S/N 

neste Município. 

 
Afuá (PA), 02 de fevereiro de 2022. 

 

 

ROSILEY CANELA DE MELO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 
O proponente deverá apresentar sua documentação no ato do credenciamento em 

envelope contendo todos os documentos abaixo relacionados. 

 

a) Carteira de Identidade - RG; 

b) CPF - Cadastro de Pessoa Física; 

c) Comprovante de residência, preferencialmente em nome da pessoa física 

(pode ser aceito comprovante de residência em nome do Pai ou da Mãe). Caso 

esteja em nome de outra pessoa, deverá ser anexada declaração do 

proprietário informando que a pessoa física reside em seu imóvel (esta 

declaração não precisa ser apresentada com firma reconhecida); 

d) Carteira de Habilitação do Condutor (em validade). A Carteira de Habilitação 

poderá ser do próprio proponente a ser contratado ou de outro condutor, sendo 

que neste último caso deverá apresentar comprovante de vínculo empregatício 

do condutor com a pessoa física proponente ao Credenciamento. 

e) Documento de Propriedade do veículo/embarcação ou outro documento 

equivalente (Recibo de Compra e Venda/Contrato de Locação), a ser utilizado 

no serviço, acompanhado, preferencialmente, do Certificado de registro ou 

licenciamento junto a Capitania dos Portos; 

 
f) Preenchimento de Ficha Cadastral, conforme modelo ANEXO II (no ato da 

entrega dos documentos); 

 
OBS: Considerando a dificuldade de regularização das embarcações junto a Capitania 

dos Portos, bem como a emissão de carteiras de habilitação de pilotos fluviais, os 

proponentes a Credenciamento terão o prazo de (90) noventa dias para apresentar 

os registros das embarcações e as carteiras dos pilotos, prorrogável por igual período, 

mediante interesse da Secretaria Municipal de Educação. 
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ANEXO II 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
A Pessoa Física 

Sr.(a) _____________________________________________________________ , 

com 

endereço  _____________________   , 

cidade   _, estado _ , CEP 

   inscrita sob nº de Rg.   , CPF 

  _ requerer inscrição neste CREDENCIAMENTO para a prestação 

de serviços de transporte escolar do tipo fluvial no âmbito do Programa de Nacional 

de Transporte Escolar – PNATE/FUNDEB do Município de Afuá do Pará, conforme 

Regulamento de Credenciamento/Chamamento Público nº 001/2022, mediante os 

dados abaixo. 

Descrição da Embarcação  ________    
 

Capacidade:_  _ 

Condutor: _ 

Registro na Capitania dos Portos: _   

 
 

Nº 
REGIONAL LINHA/ROTA TIPO DE 

TRANSPORTE 

 

VALOR MENSAL 

ESTIMADO 

     

Local e Data: 
 
 

 

NOME 

RG 

CPF 
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