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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DETRAN-SP nº 001/2022 

DTRAN-PRC-2021/603383 

 

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-SP, autarquia 

estadual, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, situada à Rua João Brícola, nº 32, Centro, São Paulo – 

SP, CEP 01014-010, inscrito no CNPJ/MF nº 15.519.361/001-16, torna público para 

conhecimento geral, que institui chamamento público visando à seleção de 

entidades a serem contratadas para a execução de aulas do Módulo de Prática de 

Pilotagem Profissional dos cursos de formação e de atualização de condutores 

especializados em Motofrete, aprovados nos módulos teóricos do referido curso 

ministrado pela Escola Pública de Trânsito do DETRAN-SP. 

 

1. DO OBJETO E SUA FINALIDADE 

 

O certame tem como objeto a seleção de entidades da Capital e do Interior, 

credenciadas e ativas junto ao DETRAN-SP, no âmbito da Portaria DETRAN-SP nº 

557/2015 e da Portaria DETRAN-SP nº 151/2021, com a finalidade de suprir a 

logística pedagógico-operacional da etapa de formação e atualização da prática de 

pilotagem a ser cumprida pelos condutores matriculados no curso especializado de 

Motofrete, nos termos da Lei Federal nº 12.009/2009; Resoluções CONTRAN nº 

356/2010; nº 410/2012; nº 414/2012, nº 730/2018 e nº 789/2020, Lei Federal nº 

8.666/1993 e Resolução SGGE-68, de 27-10-99 a ser coordenada pela Escola 

Pública de Trânsito que está subordinada à Presidência do Departamento Estadual 

de Trânsito.  

Integram o presente edital:  

Anexo I – Projeto Básico; 

Anexo II – Declaração de Adesão ao Programa Motofretista Seguro; 

Anexo III - Resolução SGGE-68, de 27-10-99;. 

Anexo IV – Modelo de Ficha Cadastral; 

Anexo V – Minuta de Termo de Contrato; 

Anexo VI – Modelo de Declarações.  
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2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A Escola Pública de Trânsito do DETRAN-SP, com base nas competências 

dispostas nos Incisos III e VII, Art. 4º da Resolução CONTRAN nº 515/2014, bem 

como na Portaria DETRAN-SP nº 748/2014, justifica as suas atribuições no âmbito 

do acompanhamento e da formação de condutores e profissionais do trânsito para 

o efetivo cumprimento da Política Nacional de Trânsito no âmbito do Art. 1º da 

Resolução CONTRAN nº 515/2014. 

 

O problema identificado no segmento de profissionais que atuam no transporte de 

pequenas cargas requer, além dos limites da gestão do trânsito, atenção ao 

processo de formação, associado aos esforços do SNT – Sistema Nacional de 

Trânsito – no sentido de propor políticas que visem regularizar, integrar e 

potencializar a capacitação dos motociclistas que atuam na entrega de pequenas 

mercadorias e almejam se regularizar como profissionais de atividade remunerada. 

 

A regularização do condutor para atuar em transporte de pequenas cargas requer, 

obrigatoriamente, a realização de curso de 30 horas constituído de aula teórica e 

prática, conforme Resolução CONTRAN nº 410/2012. Especialmente nas grandes 

cidades, a questão do uso da moto para finalidade comercial extrapola os limites da 

gestão do trânsito porque envolve elementos econômicos e de sobrevivência, 

notadamente no período da pandemia da COVID-19, quando as evidências 

mostram o aumento de condutores de motocicletas atuando como entregadores. 

Dessa maneira, o processo que envolve a autorização da atividade remunerada e a 

concessão para o transporte de pequenas cargas está intrinsecamente vinculado 

ao processo de formação desses profissionais do trânsito. 

 

Neste cenário, o Programa Motofretista Seguro constitui-se em importante política 

pública do DETRAN-SP voltada a atender a demanda de condutores que buscam a 

sua regularização como profissionais do trânsito e cujo processo de formação 

obrigatória inclui a realização do curso de Motofrete.  
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O curso de Motofrete por sua vez é composto de elementos didáticos baseado nas 

práticas de pilotagem profissional; no uso adequado de equipamentos; no correto 

acondicionamento de cargas; em técnicas de prevenção de acidentes na condução 

do veículo, dentre outros conteúdos práticos essenciais à pilotagem segura. Por se 

tratar de matéria regulamentada, considerando que a Escola Pública de Trânsito do 

DETRAN-SP possui capacidade para a ministração dos módulos teóricos deste 

processo de formação, torna-se indispensável para a completa execução do curso 

a realização de chamamento público para que entidades devidamente 

credenciadas ao DETRAN-SP possam, complementarmente, ministrar a etapa 

prática do curso em suas pistas e áreas destinadas à pilotagem profissional, 

permitindo cumprir integralmente o curso que é parte da política destinada aos 

participantes do Programa Motofretista Seguro. A mencionada aula prática de 

pilotagem está prevista na Resolução CONTRAN nº 410/2012 e deverá ser 

ministrada por entidade cujo instrutor de trânsito seja especializado, que demonstre 

experiência e que possua as condições necessárias para atender a finalidade, 

atuando com eficiência, qualidade e segurança na ação educacional. 

 

O Programa Motofretista Seguro dá cumprimento à atividade fim do DETRAN-SP, 

no âmbito do artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como do Decreto 

Estadual nº 59.055/2013, em conformidade às atribuições relativas ao processo de 

formação de condutores e habilitação de condutores. 

 

2.1. Requisitos para a qualificação de entidades executoras 

 

A entidade que estiver interessada em participar do presente certame deverá 

indicar, no momento da inscrição, a capacidade máxima de execução mensal de 

turmas do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional, observando que tais 

atividades deverão ser realizadas em ambiente laboratorial, confinado, estando sob 

a responsabilidade da referida entidade a aplicação pedagógico-educacional do 

conteúdo “Prática de Pilotagem Profissional”. A abordagem pedagógica deverá 

acompanhar as orientações do Manual de Prática de Pilotagem Profissional a ser 

disponibilizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo.  
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As entidades executoras deverão possuir motocicletas ou motonetas em 

quantidades suficientes para o atendimento da demanda de acordo com o que 

prevê o artigo 30 da Portaria DETRAN-SP nº 557/2015, bem como o artigo 6º da 

Portaria DETRAN-SP nº 151/2021, conforme os enquadramentos específicos de 

credenciamento. 

 

A ação de formação do presente edital destina-se especificamente à execução do 

Módulo de Prática de Pilotagem Profissional (formação ou atualização) que 

compõe a grade do curso especializado de Motofrete, conforme preconizado na 

Resolução CONTRAN nº 410/2012. 

 

O Módulo de Prática de Pilotagem Profissional deverá ser realizado nos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Portaria DETRAN-SP nº 151/2021, sendo expressamente 

proibida a realização da referida aula em outro local que não tenha sido objeto de 

vistoria prévia deste órgão executivo de trânsito. 

 

Quando da execução das aulas referentes ao Módulo de Prática de Pilotagem 

Profissional do curso de Motofrete, a entidade executora selecionada deverá 

atender ao previsto no Projeto Básico, conforme ANEXO I deste Edital, bem como 

atuar nos termos de conformidade do Código de Ética do DETRAN-SP que se 

encontra divulgado no Portal do DETRAN-SP na internet. 

 

Apenas as entidades previstas nos termos da Portaria DETRAN-SP nº 151/2021 

poderão participar do presente programa. O estabelecimento que tenha ingressado 

com pedido de credenciamento com base na Portaria DETRAN-SP nº 151/2021 e 

cujo processo se encontrar em análise poderá se inscrever neste certame mediante 

a apresentação do protocolo do pedido de credenciamento junto à Escola Pública 

de Trânsito. Neste caso, a execução de aulas de que trata este Edital estará 

vinculada à autorização do pedido e publicação do respectivo credenciamento no 

Diário Oficial do Estado, ato que deverá ocorrer em até 60 dias, a contar da data da 

realização da inscrição neste certame, sob pena de cancelamento da presente 

inscrição.   
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3. ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL 

 

A contratação decorrente deste Chamamento Público será formalizada mediante a 

assinatura de termo de contrato, constante do ANEXO V deste edital. 

Por ocasião da assinatura do contrato, a(s) entidade(s) selecionada(s) deverá(ão) 

se encontrar regular(es) do ponto de vista jurídico, fiscal, trabalhista, bem como 

não estar impedida  de contratar com a Administração Pública estadual, devendo  

atender aos requisitos do item 05  e seus subitens deste edital.  

 

4. DO PAGAMENTO E VALOR  

 

a) Curso de Motofrete (Formação) - O valor estipulado é de R$25,00 (vinte e 

cinco reais) por hora/aula. Considerando carga horária de 05 (cinco) horas/aulas 

estabelecida para o curso de formação, perfaz o valor total de R$125,00 (cento e 

vinte e cinco reais) por aluno, obedecendo ao limite máximo de 25 alunos por 

turma; e 

b) Curso de Motofrete (Atualização) - O valor estipulado é de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) por hora/aula. Considerando carga horária de 03 (três) horas/aulas 

estabelecida para o curso de atualização, perfaz o valor total de R$75,00 (setenta 

e cinco reais) por aluno, obedecendo ao limite máximo de 25 alunos por turma. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. As inscrições dos estabelecimentos interessados serão aceitas mediante a 

submissão dos documentos no e-mail: nucleo.credenciamento@detran.sp.gov.br, 

conforme o seguinte rol: 

 
5.1.1. Cópia do documento de identidade e credencial válidas do Diretor Geral ou 

Coordenador do estabelecimento credenciado; 

5.1.1.1. Cópia do documento de identidade válido do responsável legal da pessoa 

jurídica; 

5.1.2. Cópia da portaria com o ato autorizativo de credenciamento para a 

ministração de curso especializado de Motofrete, nos termos da Portaria DETRAN-
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SP nº 557/2015. Ou, para a ministração específica do módulo de Prática de 

Pilotagem Profissional, nos termos da Portaria DETRAN-SP nº 151/2021, a cópia 

da respectiva portaria de credenciamento ou cópia do protocolo do respectivo 

pedido; 

5.1.3. Declaração de Adesão ao Programa Motofretista Seguro (conforme ANEXO 

II) 

 

5.2. Registro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - 

CAUFESP. 

 

5.3.  Documentos atinentes a habilitação Jurídica 

a. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;  

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária;  

c. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se 

de sociedades empresárias;  

d. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício;  

e.  Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

5.4. Regularidade fiscal e trabalhista 

a.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à 

sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

c.  Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - 

FGTS); 

d.  Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 

(CNDT); 
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e.  Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

f. Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que 

comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza – ISSQN; 

5.5. Em relação à ausência de Sanções Administrativas: 

a. Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais – CADIN ESTADUAL 

(https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx) 

b. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-

Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br); 

c. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

d. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser 

consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário 

(artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992). 

e.  Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 

g.  Extrato de pesquisas de regularidade de contratada perante o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP , no endereço 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep 

h.  Pesquisa no Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP, no endereço 

http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx 

  

5.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel 

timbrado conforme modelo do (Anexo VI), atestando que: 

a. inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12/02/1999  

b.  se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998; 
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c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, 

art. 117, Constituição do Estado).  

5.7. Preenchimento do Formulário Cadastral disponibilizado no sitio eletrônico do 

Detran.sp: https://www.detran.sp.gov.br – Aba Transparência - Editais e Contratos  - 

Chamamento Público.  

 

É vedada a inscrição fora das hipóteses estabelecidas neste Edital. Desta forma, a não 

entrega de qualquer documento implicará no seu indeferimento. 

 

As inscrições para o presente chamamento serão gratuitas e deverão ser feitas no período 

de 14/01/2022 a 11/02/2022, por meio do e-mail:  

nucleo.credenciamento@detran.sp.gov.br. 

 

Uma vez realizado o envio da inscrição não caberá novo envio por parte do CNPJ da 

mesma entidade credenciada. 

 

Os documentos necessários para o cadastramento da inscrição serão validados pelo 

Núcleo de Qualidade da Formação de Condutores e Profissionais do Trânsito, da Escola 

Pública de Trânsito do DETRAN-SP. 

 

Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo, locais, horários e condições que 

não sejam os citados neste Edital. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação das entidades aptas será realizada no dia 23/02/2022 por meio do Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I. 

 

7. DO RECURSO 

 

As entidades inaptas poderão interpor recurso no período de 24/02/2022 a 28/02/2022, 

apresentando as alegações devidamente fundamentadas, devendo ser enviado para e-

mail: nucleo.credenciamento@detran.sp.gov.br  

A interposição de recurso apresentado fora do prazo será automaticamente 

indeferida. A Comissão de Seleção do Chamamento Público, instituída pelo 

DETRAN-SP, analisará os pedidos de recurso e manifestará parecer em até 03 
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(três) dias úteis após a entrega da interposição, a ser divulgado por meio do Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I. 

 

8. DIVULGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 
 
A publicação final deste Edital de Chamamento Público será realizada no dia 07 de 

março de 2022, por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno 

Executivo I. 

 

9. DO DESCREDENCIAMENTO 

O descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA decorrente do 

Chamamento Público, do Projeto Básico ou do Contrato poderá ensejar o 

descredenciamento da CONTRATADA e a rescisão contratual, garantindo-se o exercício do 

contraditório e da ampla defesa.  

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
É de inteira responsabilidade da entidade interessada ou inscrita no certame 

acompanhar no Diário Oficial e no Portal do DETRAN-SP, os resultados e demais 

divulgações sobre os conteúdos referentes a este Edital. 

 
Será excluída do certame a entidade que se enquadrar nas seguintes disposições: 

- apresentar ao órgão executivo de trânsito qualquer documentação falsa ou 

inexata; e 

- deixar de apresentar quaisquer dos documentos requisitados no presente Edital. 

 
Eventuais alterações no presente chamamento público se darão mediante novo 
edital. 
 
Os casos omissos ao presente Edital serão dirimidos pela Comissão de Seleção de 

Chamamento Público instituída pelo DETRAN-SP para este fim. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 



 
 

10 
Rua Boa Vista, 209, 10º andar | CEP 01014-010 | São Paulo, SP 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO  

 

1.1 Seleção de entidades/estabelecimentos para execução de aulas práticas do 

Módulo de Prática de Pilotagem Profissional do curso especializado em Motofrete 

(formação e atualização), aprovados na etapa prévia dos módulos teóricos do 

referido curso ministrado pela Escola Pública de Trânsito do DETRAN-SP, no âmbito 

do Programa Motofretista Seguro. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o aumento da demanda de condutores atuando nos serviços de 

entrega de mercadorias em veículos de duas rodas; considerando os índices que 

evidenciam aumento de eventos com vítimas graves e fatais no segmento de 

condutores que atuam em serviços de entregas; considerando a necessidade de 

regularização do condutor para atuar em transporte de pequenas cargas que requer, 

obrigatoriamente, a realização de curso de 30 horas, constituído de módulo de 

estudos teórico e prático, conforme Resolução CONTRAN nº 410/2012, faz-se 

necessário a adoção de medidas por parte do DETRAN-SP em estrito cumprimento 

de suas obrigações. 

 

 presente Projeto Básico tem como finalidade estabelecer as diretrizes de execução 

do objeto contratado, a fim de dar fiel cumprimento à atividade fim do DETRAN-SP, 

no âmbito do artigo 22 da Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro; da 

Resolução CONTRAN nº 410/2012; do artigo 1º da Resolução CONTRAN nº 

515/2014; do Decreto Estadual nº 59.055/2013; da Portaria DETRAN-SP nº 

748/2014; e da Portaria DETRAN-SP nº 151/2021, assim como para atuar em 

conformidade ao estabelecido pelo artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/1993, que 

prevê que a Administração aceita como colaborador todos aqueles que, entendendo 

as motivadas exigências públicas, manifestem interesse em firmar acordo 
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administrativo, e dessa maneira se propõe a atuar em parceria na execução de 

políticas para salvar vidas no trânsito. 

 

Por seu turno, a Escola Pública de Trânsito do DETRAN-SP, com base nas 

competências dispostas nos Incisos III e VII, artigo 4º da Resolução CONTRAN nº 

515/2014, bem como na Portaria DETRAN-SP nº 748/2014, justifica as suas 

atribuições no âmbito do acompanhamento, supervisão pedagógica e fiscalização do 

objeto a ser contratado.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

3.1 O Contratado selecionado por meio por meio deste Edital executará apenas 

as aulas dos módulos práticos. 

 

3.1.1 Módulos a serem executados 

 

I. O curso especializado para a formação em Motofrete é composto de três 

módulos e a entidade será contratada para executar, especificamente: 

 Módulo III – Prática de Pilotagem Profissional – composto de 5 (cinco) horas 

aulas 

 

II. O curso especializado para a atualização em Motofrete é composto de dois 

módulos a entidade será contratada para executar, especificamente: 

 Módulo II – Prática de Pilotagem Profissional – composto de  

 

Conforme mencionado acima, a carga horária da etapa do Módulo III de Prática de 

Pilotagem Profissional é composta de 5 horas/aulas obrigatórias destinadas ao curso 

especializado de formação, e de 3 horas/aulas obrigatórias destinadas ao curso 

especializado de atualização. O cumprimento da carga horária do respectivo curso 

(formação ou atualização) será de responsabilidade do instrutor que fará o controle 

por meio da lista de presença que deverá ser devidamente assinada pelo(s) aluno(s) 

no local, data e hora da realização da referida aula, tendo como objetivo assegurar o 

correto registro da frequência do(s) cursista(s) dentro da etapa prática.  
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3.2     Das estratégias de ensino de Prática de Pilotagem Profissional 

 

As aulas práticas deverão seguir o conteúdo programático disposto na Resolução 

CONTRAN nº 410/2012, bem como as orientações didático-pedagógicas e 

estratégias de ensino contidas no Manual do Módulo de Prática de Pilotagem 

Profissional II e III, a ser disponibilizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado 

de São Paulo, por ocasião da divulgação dos resultados do Edital de Chamamento 

Público a que se refere este Projeto Básico. 

 

3.3  Diretrizes para atendimento educacional do alunado 

 

O estabelecimento informará à Escola Pública de Trânsito o(s) nome(s) do(s) 

aluno(s) que irão compor informando os dados no Termo de Abertura de Turma do 

Módulo de Prática de Pilotagem Profissional II (atualização) ou III (formação). 

 

As orientações constantes da Portaria DETRAN-SP nº 151/2021, bem como as 

referências contidas no Manual do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional 

nortearão os seguintes procedimentos pedagógicos e educacionais, envolvendo:  

a) formação de turma(s) de alunos; 

b) horários de funcionamento de aulas e controles de presença; 

c) qualificação do profissional que atuará como instrutor de prática de pilotagem; 

d) recursos didáticos destinados à prática de pilotagem profissional; 

e) estratégias para ensino e avaliação das aprendizagens; e 

f) composição do relatório de atividades para envio à Escola Pública de 

Trânsito, visando o procedimento de inserção de resultado dos alunos 

aprovados, na base de dados do RENACH. 

 

3.4  Autorização para a abertura de turma e alocação de alunos para a 

execução das aulas práticas do Módulo III (formação) e Módulo II 

(atualização) do curso de Motofrete 
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3.4.1 O DETRAN/SP divulgará no Diário Oficial do Estado de São Paulo a lista de 

alunos aprovados nos módulos teóricos de formação (Módulo I Básico e Módulo II 

Específico), ou do módulo teórico de atualização (Módulo I), do curso de Motofrete, 

quinzenalmente, onde constará a identificação e número de controle dos discentes 

aptos a frequentar o Módulo III - Prática de Pilotagem Profissional (formação), ou a 

frequentar o Módulo II - Prática de Pilotagem Profissional (atualização). 

 

3.4.2 O DETRAN/SP divulgará no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno 

Executivo I, retranca da Escola Pública de Trânsito, a lista de endereços e contatos 

das entidades selecionadas para executar o Módulo III de Prática de Pilotagem 

Profissional ou o Módulo II de Prática de Pilotagem Profissional. 

 

3.4.3 Ao aluno aprovado nos Módulos Básico e Específico (formação) ou no Módulo 

Teórico (atualização) do curso de Motofrete será considerado apto a prosseguir nos 

estudos dos respectivos módulos práticos. Para tanto, seu nome deverá constar da 

lista de controle a ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Uma vez 

publicado, o aluno apto deverá selecionar, a seu critério, em até 3 (três) dias úteis, a 

entidade prestadora credenciada pelo DETRAN/SP e aprovada neste certame, 

comparecendo no local munido da CNH válida e do número de controle atribuído 

pela Escola Pública de Trânsito. 

 

3.4.4 Para ministrar as aulas do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional, a 

entidade prestadora selecionada neste certame deverá formalizar a abertura da 

turma, por meio de formulário específico a se disponibilizado no Manual do Módulo 

de Prática de Pilotagem Profissional, que deverá estar devidamente assinado pelo 

responsável pela entidade credenciada. Após preenchimento, o Termo de Abertura 

de Turma deverá ser encaminhado à Escola Pública de Trânsito com o assunto 

“TERMO DE ABERTURA DE TURMA (FORMAÇÃO) - MÓDULO III DE PRÁTICA 

DE PILOTAGEM PROFISSIONAL – NOME DA ENTIDADE – Nº DE ORDEM DA 

TURMA”, ou, no caso de turma de atualização, o assunto “TERMO DE ABERTURA 

DE TURMA (ATUALIZAÇÃO) - MÓDULO III DE PRÁTICA DE PILOTAGEM 

PROFISSIONAL – NOME DA ENTIDADE – Nº DE ORDEM DA TURMA”, por meio 

do endereço eletrônico notificacaoinicial@sp.gov.br 
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3.4.5 Durante a execução das aulas do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional, 

os responsáveis técnicos da entidade executora deverão providenciar registro 

fotográfico dos alunos na atividade específica para composição de posterior 

relatório. 

 

3.4.6 Sob nenhuma hipótese o DETRAN-SP será responsável por despesas 

relacionadas à execução do curso, tampouco assumirá despesa adicional com 

aluguéis sob qualquer pretexto.  

 

3.4.7 Concluída a execução da etapa prática do Módulo III de Prática de Pilotagem 

Profissional, ou do Módulo II de Prática de Pilotagem Profissional, do curso 

especializado de Motofrete, a entidade executante encaminhará aos cuidados da 

Escola Pública de Trânsito o dossiê de execução, assinada em conjunto, pelo 

Instrutor e pelo Diretor Geral ou Coordenador, responsáveis técnicos pela aplicação 

e supervisão pedagógico-educacional das atividades. A ficha de avaliação 

pedagógica, ser disponibilizada no Manual do Módulo de Prática de Pilotagem 

Profissional, deverá conter apenas os nomes constantes da publicação de alunos 

aptos a ser realizada, quinzenalmente, no Diário Oficial do Estado. 

 

3.4.8 A aula prática deverá ser realizada em ambiente laboratorial, confinado e 

monitorado pelos responsáveis técnicos da entidade prestadora responsável pela 

execução do serviço educacional a ser contratado.  A ministração da aula do Módulo 

de Prática de Pilotagem Profissional (atualização e formação) deverá ser executada 

com observância aos termos da Resolução CONTRAN 356/2010, Resolução 

CONTRAN nº 410/2012 e Resolução CONTRAN nº 414/2012, sendo a execução de 

inteira responsabilidade da entidade prestadora, não incorrendo ao DETRAN-SP 

qualquer ônus decorrente de danos a terceiros que estejam submetidos aos serviços 

educacionais, devendo a entidade selecionada neste certame zelar pela segurança 

e pela qualidade dos serviços a serem prestados. 

 

4 DAS RESPONSABILIDADES 
 

4.1 Responsabilidade do DETRAN-SP 
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I. Contratar a entidade executora; 

II. Identificar e recrutar o público-alvo;  

III. Supervisionar o conteúdo e a qualidade da aplicação do Módulo de Prática de 

Pilotagem Profissional (atualização e formação); 

IV. Receber, conferir, aceitar ou glosar, em caso de inconformidade, o produto 

resultante dos serviços executados pela entidade credenciada. 

 

4.2 Responsabilidade da Contratada 

 

I. Ministrar o Módulo de Prática de Pilotagem Profissional, turmas de formação 

e de atualização do curso especializado de Motofrete, nos termos das 

Resoluções CONTRAN nº 356/2010; nº 410/2012 e nº 414/2012; 

II. Realizar todos os procedimentos e orientações didático-pedagógicas 

pertinentes à realização do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional, 

especialmente, no âmbito da segurança dos participantes, da qualidade dos 

equipamentos a serem utilizados e da qualidade técnica dos profissionais 

responsáveis pela ministração; e 

III. Enviar a documentação exigida pelo DETRAN-SP referente à correta 

execução do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional, nos termos legais, 

atendendo a finalidade pedagógico-educacional pretendida, comprovando a 

plena execução do objeto deste Edital. 

 

5 REQUISITOS E PRAZOS PARA PAGAMENTO 

 

5.1 O pagamento referente à ministração da aula do Módulo de Prática de Pilotagem 

Profissional do curso de Motofrete (formação e atualização) acontecerá ao final do 

efetivo atendimento a cada turma de aluno(s) que tenha concluído o referido módulo 

prático, mediante apresentação de dossiê de execução, contendo os seguintes 

requisitos: 

 

I. Termo de Abertura de Turma do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional 

e do número de autorização para execução da aula prática, denominado 

Notificação Inicial, que conterá o número de liberação prévia emitida pela 
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Escola Pública de Trânsito. Os instrumentos a que se referem este item 

estarão disponibilizados no Manual do Módulo de Prática de Pilotagem 

Profissional; 

II. Registro fotográfico de cada turma de aluno(s) executada; 

III. Comprovação do cumprimento da carga horária do curso pelos docentes 

mediante a confirmação de frequência que será obtida por meio de lista de 

presença assinada no início da aula pelo Instrutor indicado na Notificação 

Inicial, bem como pelos cursistas devidamente identificados no mesmo local e 

hora de realização da aula prática; e 

IV. Ficha de Avaliação Pedagógica, conforme instrumento a ser disponibilizado 

no Manual do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional. 

 

5.2 Após recebimento do dossiê de execução, que deve conter os requisitos de I a 

IV, acima descritos, o DETRAN-SP terá 10 dias úteis para analisar a conformidade 

documental dos serviços executados e notificar a entidade prestadora para que 

proceda a expedição da correspondente Nota Fiscal de Serviços, em caso de aceite 

dos serviços.  

 

5.3 Em caso da identificação de inconformidade, a entidade prestadora será 

notificada e terá até 05 dias úteis para apresentar justificativa e correções 

pertinentes, quando for o caso. Após nova avaliação dos documentos, a persistirem 

incorreções ou inconformidades os serviços não serão aceitos e as aulas 

correspondentes não serão pagas, sendo enviada nova notificação para 

conhecimento da entidade prestadora. 

 

5.4 O valor do pagamento será correspondente ao número de alunos que tenham 

frequentado o total da carga horária do Módulo III de Prática de Pìlotagem 

Profissional, ou do Módulo II, de Prática de Pilotagem Profissional (atualização), cuja 

avaliação deverá constar na Ficha de Avaliação Pedagógica a ser disponibilizada 

juntamente com o Manual do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional. 

 

A Nota Fiscal de Serviços deverá estar discriminada nos seguintes itens: 

I. objeto executado;  
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II. número da turma e número da Notificação Inicial que autorizou a sua 

abertura; 

III. quantidade de alunos aprovados no Módulo de Prática de Pilotagem 

Profissional e o respectivo número de controle de cada aluno liberado para a 

aula prática, conforme publicação regularmente divulgada no Diário Oficial do 

Estado, Caderno Executivo I, 

IV. número do termo contratual; e 

V. número da conta bancária do Banco do Brasil para depósito do pagamento. 

 

5.5 Serão considerados para fins de composição de turma apenas o(s) aluno(s) 

liberado(s) para a realização do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional, cujo 

nome e o número de controle constem das listas publicadas prévia e regularmente 

no Diário Oficial do Estado e de acordo com os limites estabelecidos na Portaria 

DETRAN-SP nº 151/2021. 

 

5.6 A efetuação do pagamento poderá ser realizada pelo DETRAN-SP em até 30 

dias, após a data da emissão da Nota Fiscal de Serviços. 

 

5.7 O termo contratual terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei 

Federal nº 8.666/1993. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por 

termo aditivo, respeitadas as disposições legais. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________, RG_______________, 

CPF_______________, responsável legal pela 

entidade_______________________________, CNPJ _______________________, 

manifesto a adesão ao Programa Motofretista Seguro e me comprometo a atuar na 

execução dos serviços previstos no Edital de Chamamento Público, em estrita 

observância às regras disciplinadas pelo Departamento Estadual de Trânsito, bem 

como às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. 

Município, xx de ________ de 2022. 

 

_________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO III 

CÓPIA DA RESOLUÇÃO SGGE-68, DE 27-10-99 

Dispõe sobre aplicação de multas nos contratos celebrados no âmbito da Secretaria do Governo e 

Gestão Estratégica, previstas nos arts. 79, 80 e 81 da Lei 6.544-89, combinados com os arts. 86 e 87 da 

Lei 8.666-93 
 

O Secretário do Governo e Gestão Estratégica de acordo com o art. 99, VI, alínea a, do Dec. 21.984-84, 

resolve: 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos previstos nos contratos administrativos 

celebrados no âmbito da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica ou sua inexecução total ou 

parcial, sujeitará a contratada à multa, na forma prevista nesta resolução, sem prejuízo das demais 

sanções legais. 
 

Artigo 2º - A contagem dos prazos de entrega ou execução será feita em dias corridos, iniciando-se no 

primeiro dia útil subsequente à data estabelecida no instrumento contratual. 
 

Parágrafo 1º - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Secretaria 

do Governo e Gestão Estratégica. 
 

Parágrafo 2º - Será considerada como entrega imediata aquela que ocorrer em até 3 (três) dias, 

contados na forma deste artigo. 
 

Artigo 3º - O atraso na execução dos ajustes estará configurado a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do enceramento do prazo estabelecido no contrato para o cumprimento da 

obrigação. 
 

Artigo 4º - A reincidência no descumprimento do prazo de entrega ou execução ensejará a aplicação 

da multa em dobro. 

SEÇÃO II 

DA MULTA POR ATRASO 

 

Artigo 5º - Nos contratos de compra e serviços o atraso injustificado sujeitará a contratada à multa 

moratória, calculada à razão de 0,1% ao dia sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a 

parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal. 
 

Artigo 6º - O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado inexecução, 

salvo razões de interesse público expostos no ato da autoridade competente para a contratação. 
 

Artigo 7º - O atraso injustificado na execução do contrato de obras e serviços de engenharia sujeitará 

a contratada à multa moratória diária, calculada sobre o valor da etapa indicada no cronograma, 

incluída a atualização contratual, se for o caso, na seguinte proporção: 
 

I – atrasos de até 30 (trinta) dias – 0,2% ao dia; 
 

II – atrasos superiores a 30 (trinta) dias – 6% mais 0,4% ao dia a partir do 31º dia, limitados esses 

atrasos a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste por ato da Administração. 

 



 
 

20 
Rua Boa Vista, 209, 10º andar | CEP 01014-010 | São Paulo, SP 

 

SEÇÃO III 

DA MULTA POR INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL 

 

Artigo 8º - Pela recusa na assinatura do contrato, de sua aceitação ou retirada do instrumento 

equivalente ou, ainda, pela inexecução do seu objeto, parcial ou totalmente, a Administração aplicará 

multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 

Parágrafo Único – Se a recusa for motivada em fato impeditivo relevante, devidamente comprovada e 

superveniente à apresentação da proposta, a multa poderá ser relevada por ato motivado da 

autoridade competente para a contratação. 
SECÃO IV 

DA APLICAÇÃO DA MULTA 

 

Artigo 9º - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será intimada por 

escrito, para, querendo, defender-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil 

subsequente à data da comunicação da infração e da penalidade a que estará sujeita. 
 

Parágrafo Único - A autoridade competente para a contratação decidirá, motivadamente, e, no mesmo 

ato, aplicará a multa, quando for o caso. Publicada a decisão de aplicação da multa no Diário Oficial do 

Estado, a contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetuar o recolhimento do respectivo valor. 
 

Artigo 10 – Juntamente com a pena pecuniária prevista no art. 8º, poderão ser aplicadas as 

penalidades de suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a 

Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste. 
 

Parágrafo único – A aplicação da multa prevista nos arts. 5º e 7º, de natureza moratória, não impede a 

aplicação superveniente da multa, de natureza compensatória, prevista no art., 8º, cumulando-se os 

respectivos valores. 
 

Artigo 11 - Independentemente das sanções estabelecidas no art. 8º e no caput do art. 10, a 

contratada, em razão de sua inadimplência, arcará, ainda, a título de perdas e danos, com a 

correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, se nenhum dos classificados 

remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente. 

 

SECÃO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 12 - As disposições desta resolução aplicam-se, também, aos ajustes efetuados com dispensa e 

inexigibilidade de licitação. 
 

Artigo 13 - Os valores das multas não recolhidas no prazo serão descontados da garantia do 

respectivo contrato ou dos pagamentos devidos à contratada. Na impossibilidade, a cobrança será 

feita judicialmente. 
 

Parágrafo Único – Serão aplicados juros moratórios à razão de ½% ao mês, às multas não recolhidas 

até o vencimento. 

 

Artigo 14 - Os instrumentos convocatórios deverão fazer menção à presente resolução. 

 

Artigo 15 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário e, em especial, a Resolução SG 15, de 23-3-84. 
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OBS:  Modelo editável disponível no site do Detran.sp 
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ANEXO V 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

 

PROCESSO DTRAN-PRC n.° 2021/603383 

CONTRATO-  n.° _______/2022 

 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – 

DETRAN-SP, POR MEIO DO(A) DIRETORIA 

SETORIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

E FISCALIZAÇÃO, E ___________________, 

TENDO POR OBJETO  A CONTRATAÇÃO DE 

INSTITUIÇÃO PARA  EXECUÇÃO DE AULAS DO 

MÓDULO DE PRÁTICA DE PILOTAGEM 

PROFISSIONAL DO CURSO ESPECIALIZADO 

DE MOTOFRETE MINISTRADO PELA ESCOLA 

PÚBLICA DE TRÂNSITO,  NO ÂMBITO DO 

ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO 59.055/2013. 

 

O(A)Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP, com sede na Rua João Brícola 

nº 32 – Centro – São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob nº 15.519.361/0001-16, por 

intermédio do(a)Diretoria Setorial de Educação para o Trânsito e Fiscalização,, 

doravante designado(a) “CONTRATANTE”, neste ato representada(o) pelo(a) Senhor(a) 

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ, RG nº 14.714.832-7e CPF nº 093.874.428-37, no uso da 

competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, e 

__________________, inscrita no CNPJ sob nº _____________________, com 

sede______________________, a seguir denominada “CONTRATADA”, neste ato 

representada pelo(a) Senhor(a) _______________________, portador do RG nº 

____________________ e CPF nº ________________________,e em observância às 



 
 

23 
Rua Boa Vista, 209, 10º andar | CEP 01014-010 | São Paulo, SP 

 

disposições da  Lei nº 8.666/93, em especial do seu do artigo 25 “caput”,  Lei 9.503/1997, 

resolução CONTRAN  nº  410/2012, Resolução CONTRAN  nº  515/2014, Decreto  Estadual  

nº  59.055/2013, Portaria DETRAN-SP nº 748/2014, Portaria DETRAN-SP nº 151/2021, 

Resolução SGGE-68, de 27-10-99  e dos termos do Edital de Chamamento n° 001/2022, 

consoante o Processo nº 2021/603383, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente instrumento CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA 

EXECUÇÃO DE AULAS DO MÓDULO DE PRÁTICA DE PILOTAGEM PROFISSIONAL 

DO CURSO ESPECIALIZADO DE MOTOFRETE MINISTRADO PELA ESCOLA PÚBLICA 

DE TRÂNSITO, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Projeto 

Básico, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo 

administrativo em epígrafe.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e 

qualidade requeridas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº Lei nº 8.666/93 e pelas normas 

mencionadas no preâmbulo durante toda a sua vigência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A execução dos serviços deverá ter início a contar da data de assinatura do contrato, 

nas condições estabelecidas  Projeto Básico que integra o edital do Chamamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES 

 

O contrato terá vigência de  24 (vinte e quatro) meses, contados da data estabelecida 

para o início dos serviços. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no §1º do 

artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, mediante termo de aditamento, atendido o estabelecido no 

§2º do referido dispositivo legal. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios subsequentes ao da 

celebração do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada esta na 

inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício 

para atender as respectivas despesas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no Parágrafo Segundo 

desta Cláusula, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

 

PARÁGRAFO QUARTO  

A CONTRATADA poderá denunciar o contrato, notificando a CONTRATANTE que não tem 

mais interesse na continuidade da relação contratual, desde que o faça com antecedência 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  No caso da denúncia do contrato ora prevista, para 

que não haja prejuízo aos alunos, as turmas já iniciadas deverão ser concluídas.  
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PARÁGRAFO QUINTO 

A CONTRATANTE, a qualquer momento, poderá denunciar o contrato, notificando a 

CONTRATADA que não tem mais interesse na continuidade da relação contratual.  

 

PARÁGRAFO SEXTO 

 O descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA decorrente do 

Chamamento Público, do Projeto Básico ou do Contrato poderá ensejar o 

descredenciamento da CONTRATADA e a rescisão contratual, garantindo-se o exercício do 

contraditório e da ampla defesa.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui 

Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as 

definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais 

e humanos necessários; 

II – designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em 

especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e 

pelos contatos com o CONTRATANTE; 

III - cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais 

que interfiram na execução dos serviços; 

IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
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V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade 

que verificar na execução dos serviços; 

VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 

prontamente as reclamações sobre seus serviços; 

VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu 

acompanhamento;  

VIII - arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas 

por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede 

do CONTRATANTE; 

IX - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de 

que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente 

por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização; 

X - manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade 

comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa 

execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados 

de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 

XI – submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, 

relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer 

fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 

tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou 

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao 

objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, 

colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a  

CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

abstendo-se de práticas como as seguintes: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar 

a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter  competitivo  de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;  

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e 

dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 



 
 

28 
Rua Boa Vista, 209, 10º andar | CEP 01014-010 | São Paulo, SP 

 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta 

Cláusula Quarta poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a 

critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e 

administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de 

responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 

60.106/2014. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

 

Ao CONTRATANTE cabe: 

I - exercer a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo 

acompanhamento da execução contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA; 

II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do 

objeto do contrato; 

III - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste; 

IV - observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, 

prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso 

durante a execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as 

normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 

de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados por intermédio do 

gestor do contrato de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, 

mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos 

serviços, inclusive quando resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem a 

qualificação técnica necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por 

parte do CONTRATANTE. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO  

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou 

falhas, não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste 

contrato e no Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS 

 

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço 

unitário  de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) hora/aula por aluno na seguinte disposição:  

 

Curso /Modulo Carga horaria  Valortotal por aluno 

Formação  05 horas R$ 125,00 

Atualização 03 horas  R$ 75,00 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e 

indiretos relacionados à prestação dos serviços, tais como tributos, remunerações, 

despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta 

licitação, inclusive gastos com transporte. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à 

contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário 

diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal 

nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a 

Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na 

alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime 

tributário diferenciado. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O preço permanecerá fixo e irreajustável. 

 

CLAUSULA OITAVA –DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito 

orçamentário ___________, de classificação funcional programática _________ e 

categoria econômica ___________. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO 

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 

financeiro. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

Os serviços executados serão objeto de medição ao final do efetivo atendimento a 

cada turma de aluno que tenha concluído o referido  módulo  prático.   

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
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 A CONTRATADA entregará relatório/dossiê de execução dos serviços contendo os 

requisitos dos incisos I, II, III, IV e V do item 5.1 do Projeto básico com os 

quantitativos totais de cada turma /serviços realizados e os respectivos valores 

apurados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções 

de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da 

seguinte forma: 

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários 

contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados; 

b) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de 

sanções à CONTRATADA em virtude da inexecução dos serviços. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Após análise da conformidade da execução dos serviços e a conferência dos 

quantitativos e valores apresentados, a CONTRATANTE atestará a medição dos 

serviços no prazo de 10 dias úteis contados do recebimento do relatório/dossiê, 

comunicando a CONTRATADA o valor aprovado e autorizando a emissão da 

correspondente fatura/nota fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PAGAMENTOS  

 

Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação dos originais da nota fiscal/fatura 

no protocolo da Escola Pública de Trânsito localizada na Sede do Detran-sp, em 

conformidade com a Cláusula Nona deste instrumento. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

contratada no Banco do Brasil S/A. em 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da nota 

fiscal/fatura, ou de sua reapresentação em caso de incorreções, na forma e local previstos 

nesta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma 

da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome 

da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da 

realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela 

comprovação, pela CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do 

artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

 

PARAGRAFO QUARTO 

A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos 

determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou 

que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 
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O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito 

em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 

116/2003, e respeitando as seguintes determinações: 

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação 

municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, 

expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos 

serviços; 

II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo 

tomador dos serviços: 

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia 

correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da 

CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal. 

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 

“RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de 

cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 

correspondente, sem nenhuma dedução. 

III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos 

serviços:  

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com 

a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de 

isenção; 

b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do 

ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço 

executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou 

documento de cobrança equivalente; 

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de 

cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, 

poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 

imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida 

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 
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d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de 

sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 

 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, 

o objeto deste ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO 

CONTRATADO 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do 

CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo 

aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 

administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como no artigo 1º, 
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§2º, item 3, do Decreto Estadual nº 55.938/2010, com a redação que lhe foi dada pelo 

Decreto Estadual nº 57.159/2011, na hipótese da configuração de trabalho em caráter não 

eventual por pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, quando a 

CONTRATADA for sociedade cooperativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta 

do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos  

previstos nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade 

civil ou criminal, quando couber. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Resolução SGGE-68, de 27-10-99, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e 

Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e 

também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 

cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 
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A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de 

instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 

12.846/ 2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções 

administrativas previstas na Lei Federal n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

Não será exigida a prestação de garantia de execução para celebrar a presente 

contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Fica ajustado, ainda, que: 

I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele 

estivessem transcritos: 

 a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos. 

 b. a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c. a Resolução SGGE-68, de 27-10-99  

 

II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, da 

Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos 

contratos. 

III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo. 

 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 

02 (vias) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela 
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CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

São Paulo, ____ de __________de 20XX. 

 

 

 

__________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

 
TESTEMUNHAS: 
 

 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 
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ANEXO VI 

(MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 42.911/98) 

 

Ao 

DETRAN-SP 

PROCESSO DTRAN-PRC-2021/603383 

 

OBJETO: Chamamento público para a seleção de entidades a serem contratadas para a 

execução de aulas do Módulo de Prática de Pilotagem Profissional do curso especializado 

de Motofrete ministrado pela Escola Pública de Trânsito. 

 

                                    Eu ___________________________ (nome completo), representante 

legal da empresa ____________________ (nome da pessoa jurídica),  DECLARO sob as 

penas da lei, que nos termos do parágrafo 6º, do artigo 27, da Lei Estadual nº 6.544, de 

22/11/1989, e do inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, a 

___________________ (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 

artigo 7º, da Constituição Federal. 

DECLARO sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei 

Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999.       

 

DECLARO sob as penas da lei que cumprimos as normas relativas à 

saúde e segurança no trabalho. 

 

(Local), ___ de _________________ de 2022. 

_______________________________ 
Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 
Tel/Fax para contato 

Nº do CNPJ da Empresa 


