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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 02/2020 

 

  A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, doravante denominada de DPE/AM, torna público 

que realizará CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO INTERESSADAS EM OFERTAR 

DESCONTOS NAS MENSALIDADES E MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-

GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E CURSO DE IDIOMAS, SEJAM ELES PRESENCIAIS OU À 

DISTÂNCIA, AOS SEUS SERVIDORES E MEMBROS, fazendo-o com fundamento na Lei 8.666/93 e nas 

condições previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

 

1. DA COMUNICAÇÃO E DO OBJETO 

 

1.1. O presente Edital tem como objeto o credenciamento de instituições de ensino interessadas em 

ofertar descontos nas mensalidades e matrículas em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, 

doutorado e cursos de idiomas, sejam eles presenciais ou à distância, aos servidores e membros da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  

1.2. O Edital será publicado no Diário Eletrônico da DPE/AM e no Jornal do Comércio.  

1.3. Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidas no endereço eletrônico: 

www.defensoria.am.gov.br. 

 

2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

 

2.1. A documentação de credenciamento será recebida, para análise, na data, horário, e-mail e/ou local 

abaixo identificados: 

2.1.1. Data: De 03/03/2020 a 02/04/2020 

2.1.2. Horário: De 08h às 14h (horário local) 

2.1.3. E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br     

2.1.4. Local: Protocolo Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizado na Avenida 

André Araújo, nº. 119 – Aleixo, CEP 69.060-000, aos cuidados da Comissão de Licitação. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Poderá credenciar-se qualquer empresa que explore ramo de atividade compatível com o objeto 

deste Edital, desde que legalmente constituída e que atenda as condições exigidas neste instrumento e 

seus anexos. 

3.2. Não poderá ser credenciada: 

3.2.1. empresa suspensa de participar de licitação e/ou impedida de contratar com qualquer órgão 

da Administração, durante o prazo da sanção aplicada, conforme art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666, 

de 1993; 
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3.2.2.  empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com 

suspensão por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 

do Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos 

bancos de dados oficiais (SICAF e/ou outros), conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, consoante art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 

3.2.3.  sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

3.2.4.  empresa que esteja em regime de falência, concordata, recuperação extrajudicial e judicial 

(conforme Lei n.º 11.101/05), fusão, cisão, concordata, incorporação, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.5.  sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico comum; 

3.2.6.  empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Termo de 

Referência ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor 

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

3.2.7. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 

8.666, de 1993. 

3.3. No presente feito só poderá se manifestar, em nome do interessado no credenciamento, a pessoa 

por ela cadastrada. Entende-se como cadastrada a pessoa indicada em procuração ou em carta de 

apresentação dos documentos ou, ainda, o sócio ou dirigente do interessado, condição esta que deverá 

ser documentalmente comprovada perante a DPE/AM. 

3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a empresa às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

4.1. A impugnação ao Edital e seus anexos e o pedido de esclarecimento deverá ser dirigido ao 

Presidente da Comissão de Licitação e protocolado por e-mail ou no endereço constante do subitem 

2.1.4. deste Edital. 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o interessado que não o fizer até 05 (cinco) 

dias úteis antes do termo inicial fixado em seu preâmbulo (subitem 2.1.1.). 

4.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimento interpostos em desacordo com as condições do 

presente Edital não serão conhecidos. 

4.4. As respostas da Comissão de Licitação serão divulgadas no Diário Oficial da DPE/AM e vincularão 

os participantes e a administração. 
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5. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. Para fins de habilitação ao credenciamento, os interessados deverão encaminhar os documentos 

abaixo relacionados, quando aplicáveis, por e-mail (subitem 2.1.3.) ou mediante protocolo no endereço 

constante do subitem 2.1.4 deste Edital: 

5.1.1. Proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II do Edital; 

5.1.2. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.1.3. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor); 

5.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

5.1.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber, estadual, 

relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto do credenciamento; 

5.1.6. Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

5.1.7. Prova de regularidade trabalhista (inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão 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); 

5.1.8. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF); 

5.1.9. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

interessado; 

5.1.10. Declaração emitida pelo interessado de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregados menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz 

a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

5.1.11. Documento oficial, emitido pelas autoridades competentes, para autorização e 

funcionamento da Instituição de Ensino, no que couber; 

5.1.12. Documento oficial de autorização ou reconhecimento dos cursos oferecidos, emitido pela 

Secretaria Estadual ou Municipal de Educação ou Ministério da Educação, no que couber.  

5.2. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, a 

contar da data de sua abertura. Findo o prazo de validade, as empresas ficarão liberadas dos 

compromissos assumidos, se não for efetivada a convocação para assinatura do Termo de Parceria 

Comercial sem Transferência de Recursos.  

5.3. A comprovação da habilitação em relação aos subitens 5.1.6 a 5.1.9 poderá ser suprida por meio de 

consulta ao Sistema Unificado de Fornecedores (Sicaf), desde que o interessado se encontre 

previamente cadastrado no referido sistema. 

5.4. O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o estabelecido 

neste Edital será considerado impróprio, podendo o interessado apresentar, respeitados os prazos 

estabelecidos, novo requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia. 
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5.5. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que julgar necessário. 

 

6. DA HABILITAÇÃO E DO RECURSO 

 

6.1. Os documentos enviados pelos interessados serão analisados pela Comissão de Licitação, que 

verificará a conformidade deles com as exigências do Edital. 

6.1.1. Uma vez constatada alguma restrição no que tange à regularidade do interessado e/ou na 

hipótese de apresentação incompleta dos documentos de habilitação, a Comissão de Licitação 

convocará o proponente para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua(s) 

pendência(s), sob pena de inabilitação.  

6.1.2. O comunicado será encaminhado ao e-mail indicado na proposta comercial (Anexo II).  

6.2. Serão declarados credenciados e terão seus respectivos nomes divulgados em lista específica 

todos os proponentes cujos documentos e requerimento estejam em conformidade com este Edital. 

6.3. Cada interessado que for declarada habilitado será credenciado e assim permanecerá desde que 

sejam mantidas as condições que possibilitaram o seu credenciamento. 

6.4. O requerimento vincula o credenciado, sujeitando-o, integralmente, às condições deste 

credenciamento. 

6.5. A Comissão de Licitação divulgará, no Diário Oficial da DPE/AM, a decisão sobre a habilitação e a 

inabilitação dos interessados. 

6.6. Da decisão de habilitação ou inabilitação, anulação ou revogação do procedimento, caberá, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata, recurso dirigido ao Presidente da Comissão 

de Licitação e protocolado por e-mail ou no endereço constante do subitem 2.1.4 deste Edital. 

6.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

6.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

6.9. A Comissão de Licitação divulgará, no sítio eletrônico da DPE/AM, a lista das Instituições de Ensino 

credenciadas acompanhada dos respectivos descontos oferecidos.   

 

7. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Cada interessado que for declarado habilitado será credenciado e assim 

permanecerá desde que sejam mantidas as condições que possibilitaram o seu 

credenciamento, exigidas neste Edital e anexos.  

7.2. O prazo de vigência deste credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

homologação do procedimento. 

7.3. É admitida a prorrogação do credenciamento: a) para os que tiverem interesse após esse prazo; e 

b) com reabertura de prazo para novas inscrições. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE E DO CREDENCIADO 

 

8.1. As obrigações do Credenciante e do Credenciado são as estabelecidas no Termo de Referência, 

sem prejuízo daquelas decorrentes da legislação em vigor.   

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. As matrículas e mensalidades dos cursos serão custeadas exclusivamente pelos servidores e 

membros da DPE/AM, de acordo com o valor constante no Termo de Parceria Comercial. 

9.2. O credenciamento, objeto do presente Edital, não gerará nenhum ônus para a DPE/AM. 

  

10. DO TERMO DE PARCERIA COMERCIAL SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

 

10.1. Após a homologação do procedimento, será firmado Termo de Parceria Comercial sem 

Transferência de Recursos ou outro instrumento equivalente. 

10.2. O prazo de vigência do Termo de Parceria Comercial decorrente deste Edital será de 12 

(doze) meses a contar da data de sua assinatura.  

10.2.1. O Termo de Parceria Comercial poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

observado o prazo de vigência do credenciamento. 

10.3. A recusa injustificada por parte do Credenciado em assinar o Termo de Parceria Comercial, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação pela DPE/AM, implicará 

no seu descredenciamento.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, este procedimento poderá ser: 

11.1.1. Revogado, se considerada inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

11.1.2. Anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a 

legislação vigente. 

11.2. A anulação deste procedimento induz à do Termo de Parceria Comercial dele decorrente. 

11.3. A Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.   

11.4. As decisões da Comissão de Licitação serão divulgadas no Diário Oficial da DPE/AM. 

11.5. Caso o Credenciado descumpra qualquer requisito deste Edital, estará sujeito ao 

descredenciamento, sem qualquer ônus à DPE/AM.  
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12. DOS ANEXOS 

12.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

12.1.1. Termo de Referência – Anexo I; 

12.1.2. Modelo de proposta comercial – Anexo II; 

12.1.3. Minuta do Termo de Parceria Comercial sem Transferência de Recursos – Anexo III; 

12.1.4. Modelo de Declaração da condição de servidor e/ou membro da DPE/AM. 

 

13. DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes deste Edital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Manaus,_______ de __________________de 2020. 

 

___________________________________________ 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Ordenador de Despesas 

 

 

___________________________________________ 

Marco Aurélio Martins da Silva  

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 03/2020 

PROCESSO N.º 20000.008972/2019-78 

1. DADOS CADASTRAIS: 

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM 

CNPJ (DEFENSORIA): 19.421.427/0001-91 

CNPJ (FUNDO ESPECIAL): 19.439.861/0001-07 

ENDEREÇO: Av. André Araújo, 679 – Aleixo  

CIDADE: Manaus  UF: AM CEP: 69.060-000 

TELEFONE: (92) 98415-2526 

EMAIL: compras@defensoria.am.gov.br 

2. OBJETO DO CREDENCIAMENTO: 

2.1. O presente Chamamento Público tem como objetivo o credenciamento de 

Instituições de Ensino interessadas em ofertar descontos nas mensalidades e matrículas 

em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado e cursos de idiomas, 

sejam eles presenciais ou à distância, aos servidores e membros da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas.  

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1. Disponibilizar meios adequados para a capacitação do quadro de pessoal que 

compõe a organização é uma forma de potencializar o desempenho corporativo, além de 

contribuir significativamente para o alcance de resultados positivos. 

3.2. À vista disso, tal credenciamento busca promover mecanismos que contribuam 

para a capacitação de seus servidores e membros, haja vista que esta prática é essencial 

para o alcance de significativas melhorias na eficiência, eficácia e efetividade dos serviços 

prestados à sociedade.  

3.3. Diante desse cenário, torna-se essencial frisar que a Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas vê a necessidade de capacitação dos seus servidores e membros não 

apenas como uma forma de especialização daqueles que são o elo de comunicação com 

o assistido e a Instituição, mas, também, como processo contínuo de desenvolvimento 

profissional que atua como um componente da qualidade na prestação do serviço público. 

3.4. Faz-se imprescindível destacar, também, que a qualificação do servidor público 

envolve um conjunto de iniciativas que tem como propósito mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos e habilidades que agregam valor em diversas contextos organizacionais, o 

que contribui, assim, para o alinhamento dos objetivos individuais com os desafios 

vivenciados pela Instituição. 

mailto:licitacao@defensoria.am.gov.br
mailto:compras@defensoria.am.gov.br


Avenida André Aráujo, nº. 119 – Aleixo 
Fone/Fax (92) 98452-6282 / Cep: 69.060-000 

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br 

                   Página 8 de 19 

                                                                                                                                                            
 

 

Processo n. 20000.008972/2019 
 

 

 
Edital de Credenciamento nº. 02/2020 
 

 Fls:______ 
     CLDPE/AM 

3.5. O objetivo deste credenciamento é assegurar aos servidores e membros da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas o acesso à capacitação profissional, ao 

aprimoramento e à atualização de conhecimento. Por isso, serão convocadas todas as 

Instituições de Ensino para que, preenchendo as condições de habilitação previstas neste 

Termo de Referência, credenciem-se junto à DPE/AM para execução do objeto quando 

convocados.  

3.6. Desta forma, justifica-se o presente credenciamento a partir da necessidade de se 

atender a uma demanda real, vislumbrada pela Administração Pública como um todo, no 

intuito de preservar, principalmente, o irresgatável zelo para com os servidores e membros 

que contribuem diuturnamente para o sucesso desta renomada Instituição. 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão credenciar-se todas as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

deste Termo de Referência, legalmente constituídas no país, que estejam operando nos 

termos da legislação vigente, cuja finalidade e ramo de atuação estejam relacionadas com 

os cursos objeto deste credenciamento.  

4.2. A participação no credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita de todas 

as condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

4.3. É vedada a participação de Instituições de Ensino cujo objeto social não seja 

pertinente e compatível com o objeto do presente Termo de Referência e não possuam o 

devido credenciamento do Ministério da Educação (MEC) e autorização de funcionamento 

para cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Para os cursos de 

idiomas, faz-se necessária somente a autorização de funcionamento. 

4.4. Como critério de seleção, serão credenciadas todas as propostas que ofertarem 

desconto sobre o valor das mensalidades e matrículas para os cursos ofertados, sejam 

eles de graduação, pós graduação, mestrado, doutorado ou de idiomas, desde que 

preencham as demais condições de habilitação previstas neste Termo de Referência.  

4.5. Não haverá ordem de classificação, uma vez que todas as Instituições de Ensino 

que preencherem os requisitos descritos no item 4.4 serão classificadas e estarão aptas a 

firmar o Termo de Credenciamento com a DPE/AM. 

4.6. O credenciamento das Instituições de Ensino não estabelece obrigação da 

DPE/AM em realizar contrato ou qualquer outro tipo de instrumento, constituindo apenas 

ao interessado o caráter de credenciado, apto a prestar o serviço após manifestada a livre 

vontade dos servidores e membros pelos cursos ofertados. 

4.7. Serão consideradas habilitadas para firmar o Termo de Credenciamento as 

Instituições de Ensino que apresentarem todos os documentos em situação regular e em 

conformidade com as exigências contidas neste Termo de Referência e legislação de 

regência. As Instituições de Ensino que não atenderem todas as condições exigidas terão 

seu pedido de credenciamento indeferido. 
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4.8. Não poderão participar, direta ou indiretamente, do presente Chamamento Público 

as Instituições de Ensino que estejam enquadradas nos seguintes casos: 

a) Suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a DPE/AM, enquanto durar a 

suspensão ou o impedimento; 

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação; 

c) Que se encontrem sob falência decretada, concordata, concurso de credores, 

dissolução ou de liquidação. 

4.9. As Instituições de Ensino credenciadas terão seus nomes e respectivas 

concessões de descontos divulgados no âmbito da DPE/AM. 

5. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 

5.1. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 90 (noventa) 

dias corridos, a contar da data de sua abertura. Findo o prazo de validade, a(s) Instituição 

(ões) de Ensino ficará(ão) liberado(s) dos compromissos assumidos se não for efetivada a 

convocação dos mesmos para a assinatura do Termo de Referência. 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO BENEFICÍCIO: 

6.1. Beneficiários são todos os servidores e membros ativos da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas. 

6.2. Caberá à Instituição de Ensino credenciada, a seu critério, avaliar sobre a 

manutenção dos descontos praticados, quanto àqueles que não mais fizerem parte do 

quadro de servidores e membros da DPE/AM. 

6.3. Os descontos incidirão sobre os pagamentos devidos pelos servidores e membros 

que se matricularem na vigência do Termo de Credenciamento, bem como sobre a 

mensalidade daqueles já matriculados que estejam estudando na Instituição de Ensino, 

vigorando esse desconto a partir da data de celebração do Termo de Credenciamento, 

não retroagindo e nem sendo cumulativa a outros descontos que por ventura o aluno 

esteja sendo beneficiado. 

6.4. Caso o aluno esteja sendo beneficiado por algum outro desconto, caberá ao 

mesmo optar pela concessão do desconto que lhe convir. 

6.5. A concessão de desconto dar-se-á mediante a apresentação de documento que 

comprove a condição de beneficiário. 

6.6. O pagamento será efetuado exclusivamente pelo servidor ou membro da DPE/AM, 

de acordo com o valor constante na lista das Instituições de Ensino credenciadas.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA: 

A Instituição de Ensino, independentemente do número de beneficiários, deverá:  
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7.1. Atender aos servidores e membros com dignidade e respeito, de modo universal e 

igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação do serviço, sem discriminação 

em relação à clientela em geral. 

7.2. Jamais cobrar valores superiores aqueles ofertados por ocasião do 

credenciamento. 

7.3. Manter, durante toda a vigência do Termo de Credenciamento, as condições que 

ensejaram o credenciamento.  

7.4. Responder, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em 

nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para a CREDENCIANTE, e ainda, a 

prestação dos serviços não implica vínculo empregatício, nem exclusividade de 

colaboração entre a CREDENCIADA e a CREDENCIANTE. 

7.5. Conceder desconto sobre o valor integral da mensalidade e matrícula. 

7.6. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 

competentes, necessárias à execução do objeto. 

7.7. Conceder descontos sobre os pagamentos devidos pelos servidores e membros 

que se matricularem na vigência deste credenciamento, bem como, sobre os pagamentos 

daqueles já matriculados em algum curso oferecido pela Instituição de Ensino, vigorando 

a partir da data de celebração do Termo de Credenciamento. 

7.8. Manter, mesmo depois de finda a vigência do Termo de Credenciamento, ou na 

hipótese de descredenciamento, os descontos sobre o valor do(s) curso(s) em andamento 

frequentado(s) por beneficiário até o final do período letivo contratado (semestre, ano, 

módulo, etc.). 

7.9. As obrigações relacionadas neste item são meramente exemplificativas, não 

eximindo a CREDENCIADA de outras decorrentes deste Termo de Referência ou da 

Legislação vigente. 

7.10. A CREDENCIADA deverá informar eventuais atualizações de valores à 

CREDENCIANTE. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE: 

8.1. Divulgar nos meios de comunicação interna as Instituições de Ensino credenciadas 

e todas as informações compatíveis com a duração dos cursos, bem como os dados a 

elas relativos (nome, cursos oferecidos, duração, descontos, etc.). 

8.2. Manter atualizado os dados cadastrais relativos aos servidores públicos 

pertencente ao seu quadro de pessoal. 

8.3. A CREDENCIANTE não se responsabilizará por quaisquer obrigações, inclusive 

financeiras, assumidas pelas CREDENCIADAS ou pelos beneficiários decorrente do uso 

de vantagens ou prerrogativas a eles outorgados pelo credenciamento. 
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8.4. A CREDENCIANTE não efetuará pagamento de qualquer remuneração às 

CREDENCIADAS. 

8.5. A CREDENCIANTE não será responsável por quaisquer compromissos ou 

obrigações assumidos pelas CREDENCIADAS com terceiros e nem por quaisquer danos 

ou indenizações a terceiros em decorrência de seus atos, ou de seus alunos, 

empregados, subordinados, prepostos ou contratantes. 

8.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CREDENCIADA, de 

acordo com o Termo de Referência. 

8.7. Notificar à CREDENCIADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham 

ocorrer, em função da execução dos serviços. 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. O presente credenciamento não gerará despesas à Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas.  

9.2. Observados os procedimentos determinados nesse Termo de Referência, cabe ao 

beneficiário o pagamento integral da mensalidade e matrícula, atuando a DPE/AM apenas 

como instrumento para o credenciamento de Instituições de Ensino para prestação do 

objeto em questão. 

10. DA VIGÊNCIA: 

10.1. O Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da 

assinatura do Termo de Credenciamento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo de Prorrogação, 

limitada ao período de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 

8.666/93, contados da data da assinatura. 

11. DO DESCREDENCIAMENTO: 

A Instituição de Ensino poderá ser descredenciada caso se verifique qualquer das 

ocorrências relacionadas a seguir: 

11.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações estipuladas neste 

Termo de Referência. 

11.2. Denegação ou supressão, sem justa causa, dos descontos outorgados aos 

beneficiários. 

11.3. Paralisação ou atraso injustificado dos cursos oferecidos aos beneficiários. 

11.4. Apresentar, em qualquer fase do processo de credenciamento ou durante a 

vigência do Termo de Credenciamento, documentos que contenham informações 

inverídicas. 

11.5. Alteração do objeto social da Instituição de Ensino que, comprovadamente e 

respeitada prévia defesa, prejudique o pleno cumprimento deste Termo de Referência ou 

impossibilite o oferecimento dos descontos nos cursos aos beneficiários. 
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11.6. Dissolução ou decretação de falência da Instituição de Ensino. 

11.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 

a CREDENCIANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este 

Instrumento. 

11.8. O descumprimento das determinações regulares emanadas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução. 

11.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do 

artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

11.10. Os casos de descredenciamento serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12. DA DENÚNCIA: 

12.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser denunciado por quaisquer das 

partes, a qualquer momento, mediante comunicação escrita, e com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, sem que isso importe em direito à indenização de qualquer espécie 

ou natureza. 

12.2. A CREDENCIADA reconhece que os valores de descontos em vigor, na ocasião do 

descredenciamento, serão mantidos até o final do período letivo contratado (semestre, 

ano, módulo, etc.). 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1. Todas as Instituições de Ensino que se habilitarem farão parte do cadastro de 

credenciadas, não existindo limite quanto ao número mínimo ou máximo de credenciadas.  

13.2. A DPE/AM e a(s) Instituição(ões) de Ensino assinarão um Termo de Credenciamento 

nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

13.3. A DPE/AM não será responsável, nem mesmo garantidora das obrigações 

financeiras assumidas pelos servidores e membros junto às Instituições de Ensino 

credenciadas na forma deste Termo de Referência. 

13.4. A DPE/AM estará isenta de qualquer responsabilidade quanto a não efetuação do 

pagamento nos casos em que não se processar o pagamento por parte do servidor ou 

membro ou por qualquer situação que acarrete o seu afastamento. 

13.5. As Instituições de Ensino credenciadas são responsáveis, em qualquer época, pela 

fidelidade e pela legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, 

podendo ser cancelado o credenciamento se verificada alguma irregularidade na 

documentação ou nas informações apresentadas. 

13.6. A DPE/AM poderá revogar o Edital de Credenciamento por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem 
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como adiá-lo ou prorrogar o prazo para recebimento da documentação, sem que caiba às 

Instituições de Ensino quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso. 

13.7. O Termo de Credenciamento poderá, ainda, ser denunciado pelos beneficiários caso 

verifiquem qualquer irregularidade na prestação do serviço. 

14. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE: 

14.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 

legislação em vigor. 

15. ASSINATURAS: 
 

ORDENADOR DE DESPESAS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

(     ) Aprovado          (     ) Não aprovado 
 

Manaus – AM,          /         / 2020. 

 

 

 

 

              Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Ordenador de Despesas 

Manaus – AM,          /         / 2020. 

 

 
 

 

 

 

Adriana Monteiro Ramos Tenuta 

Diretora Administrativa 

DIRETORIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO ELABORADO POR 

Manaus – AM,          /          /2020. 

 

 

 

 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes 

Assessor Técnico I DPE-2 

Manaus – AM,          /          /2020. 

 

 

 

 

 

 

Rosana de Souza Queiroz 

Analista em Gestão Especializado - Adm 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

 

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 

Ref.: Edital de Chamamento Público nº. 02/2020. 

 

Prezado Presidente da Comissão de Licitação, 

    Apresentamos, abaixo, nossa proposta de concessão de descontos aos 

servidores e membros da DPE/AM, nos termos do disposto no Edital de Chamamento Público nº. 02/2020.  

 

CURSO 

PREÇO 

DE 

BALCÃO 

DESCONTO 
VALOR 

FINAL 

  %  

 

1) Declaramos que estão inclusas no valor ofertado todos os custos decorrentes da operação de 

venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do 

fornecimento na forma prevista no Edital. 

2) Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão. 

3) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos. 

Validade da Proposta:  

 

Local e data 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

CPF n.º 
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ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA COMERCIAL SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA COMERCIAL N.º ____/2020 – DPE/AM 

 

 

Termo de Parceria Comercial sem Transferência de 

Recursos celebrado entre a Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas e a empresa ...................................................., 

para concessão de descontos nas matrículas e 

mensalidades em cursos aos servidores e membros da 

DPE/AM. 

 

 A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, 

sediada na _______________, doravante denominada CREDENCIANTE, neste ato representada por seu 

Defensor Público Geral, Dr. _______________, (nacionalidade), (estado civil), (cargo), residente e 

domiciliado em _______________, portador da Cédula de Identidade nº. _______________ e do CPF nº. 

_______________, e a empresa _______________, doravante denominado CREDENCIADO, inscrito no 

CNPJ sob o nº. _______________, neste ato representado pelo Sr. _______________, (nacionalidade), 

(estado civil), (cargo), residente e domiciliado em _______________, portador da Cédula de Identidade nº. 

_______________ e do CPF nº. _______________, firmam o presente Termo, ajustado nas seguintes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo de Parceria Comercial sem Transferência de Recursos tem por objeto a concessão de 

descontos nas matrículas e mensalidades do curso ______________________________ aos servidores e 

membros da DPE/AM. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERACIONALIZAÇÃO 

O CREDENCIADO oferecerá o curso aos servidores e membros da CREDENCIANTE, conforme 

especificações abaixo delineadas: 

CURSO 

PREÇO 

DE 

BALCÃO 

DESCONTO 
VALOR 

FINAL 

  %  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. Para efeito de obtenção de desconto, os servidores e membros da DPE/AM 

deverão apresentar declaração subscrita pela Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas e Folha de 

Pagamento (DAGPFP), que terá validade de 30 (trinta) dias, observado o prazo de vigência do presente 

Termo de Parceria Comercial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As matrículas e as mensalidades deverão ser custeadas exclusivamente pelos 

servidores e membros da DPE/AM.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DA CREDENCIANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Divulgar, nos meios de comunicação internos, lista com o(s) nome(s) da(s) 

instituição(ões) credenciada(s), o(s) curso(s) disponibilizado(s), o(s) valor(es) de balcão e o(s) respectivo(s) 

desconto(s) concedido(s).  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Acompanhar e controlar a execução deste Termo de Parceria Comercial. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO CREDENCIADO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Executar as atividades previstas neste Termo de Parceria Comercial conforme o 

objetivo pactuado e de acordo com as especificações contidas no Edital e na legislação aplicável à matéria.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Respeitar, durante todo o prazo de vigência deste Termo de Parceria Comercial, 

os percentuais de desconto ofertados por ocasião do credenciamento.  

PARÁGRAFO TERCEIRO. Comunicar a CREDENCIANTE acerca de eventuais atualizações de valores, os 

quais serão imediatamente comunicados aos servidores e membros da DPE/AM. Para aqueles que 

estiverem matriculados no curso, os novos valores só passarão a viger após o final do período letivo 

contratado (semestre, ano, módulo, etc). 

PARÁGRAFO QUARTO. Responsabilizar-se por todas as obrigações previdenciárias, fiscais, trabalhistas e 

comerciais resultantes da execução do objeto do credenciamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O presente Termo de Parceria Comercial poderá ser rescindido, de pleno direito, 

mediante infração de quaisquer das suas condições e, em especial, se o CREDENCIADO:  

a) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações ajustados;  

b) deixar de prestar, com eficiência, os serviços objeto do credenciamento;  
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c) efetuar a cobrança de valores superiores aqueles definidos no Termo de Credenciamento;  

d) utilizar mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Também são motivos para rescisão a ocorrência de: 

a) paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação; 

b) alteração do contrato social que prejudique a execução do objeto contratual; 

c) liquidação extrajudicial, decretação de concordata ou falência; 

d) fraude ou dolo praticados e devidamente comprovados; 

e) impedimento, obstrução ou embaraço para fins de realização de qualquer exame ou diligência 

necessária ao resguardo dos direitos das partes; 

f) recusa ou mão atendimento aos servidores e membros da DPE/AM, desde que comprovados 

formalmente; 

g) cassação do registro pela autoridade competente; 

h) extinção da entidade. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Na hipótese de rescisão do Termo de Parceria Comercial, fica assegurado ao 

CREDENCIADO o direito ao contraditório e à ampla defesa, a realizar-se em processo administrativo 

competente.    

PARÁGRAFO QUARTO. Qualquer umas das partes poderá, a qualquer momento, mediante comunicação 

escrita, e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, considerar resilido o Termo de Parceria 

Comercial, sem que isso importe em direito à indenização de qualquer espécie. 

PARÁGRAFO QUINTO. Os valores dos descontos em vigor no momento do descredenciamento serão 

assegurados aos servidores e membros da DPE/AM até o final do período letivo contratado (semestre, ano, 

módulo). 

PARÁGRAFO SEXTO. A rescisão do presente Termo de Parceria Comercial implicará no 

descredenciamento automático da entidade.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O presente Termo de Parceria Comercial terá vigência de 12 (doze) meses a 

contar da data de sua assinatura.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. É admitida a prorrogação do presente Termo de Parceria por iguais e sucessivos 

períodos, observado o prazo de vigência do credenciamento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para 

dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Edital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

Manaus,_______ de __________________de 2020. 

 

Pela CREDENCIANTE: 

    ___________________________________ 

 

Pelo CREDENCIADO: 

    ___________________________________ 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 

Assinatura: ________________________ 

 

Nome: 

R.G.: 

CPF:  

Assinatura: ________________________ 
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Processo n. 20000.008972/2019 
 

 

 
Edital de Credenciamento nº. 02/2020 
 

 Fls:______ 
     CLDPE/AM 

 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

(Papel timbrado com logo da Defensoria Pública) 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Diretoria Adjunta de 

Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento – DAGPFP, informa que 

_______________________________________________ é servidor (ou membro) da DPE/AM, fazendo jus 

aos benefícios decorrentes do Edital de Credenciamento nº 02/2020. 

 Essa Declaração tem validade de 30 (trinta) dias. 

 Em anexo, segue lista das Instituições de Ensino credenciadas. 

 

Cidade,_______ de __________________de 2020. 

 

 

______________________________________________________________ 

Diretor(a) Adjunto de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A escolha da(s) Instituição(ões) de Ensino compete exclusivamente aos servidores e membros da 

DPE/AM e poderá recair sobre instituições incluídas, ou não, na lista em anexo.  
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