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EDITAL (RETIFICADO) Nº 010/2021 – CPL/PMM 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 202104070004 – IN/CPL/PMM 
 

CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – CPL/PMM 
 

 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO, DO TIPO PESSOA 
FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (VEÍCULOS TERRESTRES E 
EMBARCAÇÕES), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINALÍSTICAS E 
ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA. 
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EDITAL (RETIFICADO) DE CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2021 – 
CPL/PMM 

PROCESSO Nº 202104070004 – IN/CPL/PMM - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – CPL/PMM 

 
Orientações Procedimentais Sanitárias 

 
Em cumprimento às medidas sanitárias de distanciamento social, como forma de combate e 
prevenção à disseminação e contaminação pela infecção viral de COVID-19, a entrega de 
documentos, condição para a contratação de que trata o presente Edital e Anexos, será 
realizada em horário de expediente da Administração, de Segunda a Quinta-Feira, por acesso 
exclusivo a uma única pessoa por interessado, acesso este restrito a entrega da 
documentação, no sentido de evitar aglomeração de pessoas, sendo obrigatório o uso de 
máscara e higienização das mãos mediante disponibilidade de álcool 70 ou gel. 
 
Os interessados serão atendidos por ordem de chegada, um de cada vez, apenas para a 
entrega dos envelopes, que serão rubricados pelo interessado e Comissão e assinada lista 
de presença e entrega. 

 
Após o recebimento dos documentos, a Comissão Permanente de Licitação fará a abertura e 
análise do conteúdo dos envelopes e em seguida, submeterá o resultado para avaliação da 
superior, para demais providências legais descritas neste Edital e Anexos 
 
 

1. PREÂMBULO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU – PA, sediada à Praça da Matriz, s/n – Centro 

– Moju – PA – CEP 68. 450 - 000, CNPJ: 05.105.135/0001-35, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar CHAMAMENTO 
PUBLICO destinado ao CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO, DO 
TIPO PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (VEÍCULOS 
TERRESTRES E EMBARCAÇÕES), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE MOJU/PA, conforme critérios e especificações dispostas neste Edital 
e seus anexos, nos termos da Lei nº Lei Complementar n° 123/2006, 147/2014 e 
155/2016 e da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
2. DO OBJETO  

2.1. O objeto do presente instrumento é o CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇO, DO TIPO PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS 
(VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES), PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA. 

2.2. Serão selecionados e cadastrados Pessoas Físicas, para as categorias de 
veículo/embarcações especificadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

2.3. Os inscritos deverão comprovar habilitação e qualificação técnica nas respectivas 
categorias, observados os critérios de aceitabilidade e preço de acordo as disposições 
do ANEXO I deste Edital. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO AO CREDENCIAMENTO 
3.1. Poderão ser cadastrados e selecionados as Pessoas Físicas proprietárias de 

veículo/embarcações, que sejam adequados e compatíveis ao objeto deste 
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credenciamento e a constar do Pedido de Credenciamento e documentação regular do 
proponente. 

3.2. As inscrições/Cadastros dos proponentes interessados e entrega de documentos 

deverá ser realizada de forma presencial, através do Proprietário do Veículo ou 

Representante Legal, devidamente investido de poderes para assinatura e 

representação, a partir da publicação do Edital de Chamada Pública, em dias 

úteis, de Segunda a Quinta-Feira, no horário das 08:00 às 14:00, junto ao Setor de 

Licitações da Prefeitura de Moju/PA, sito à Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju/PA 

– CEP 68.450-000. 

3.3. O período hábil ao credenciamento compreende o prazo de até 12 (doze) meses, a 
partir da publicação do Edital, podendo ser renovado por igual período, caso haja 
necessidade manifestada pelas Unidades Requisitantes, ocasião em que será publicado 
novo edital de Credenciamento com renovação de prazo de cadastro/inscrição. 

3.4. Neste período todos aqueles que atenderem os requisitos de habilitação do Edital, 
estarão aptos ao Credenciamento, bem como futura e possível contratação, de acordo 
com a necessidade e demanda das Unidades Requisitantes, mediante 
homologação/ratificação dos Credenciados.  

3.5.                                                                                   

                                                                     . 

3.6. Ao apresentar solicitação de inscrição e cadastro neste credenciamento, a proponente 

que entregar documentação receberá recibo, bem como assinará lista de intenção de 

cadastro. 

3.7. A Comissão Permanente de Licitação fará a análise das inscrições realizadas, 

sempre às Sextas-Feiras de cada semana, ou dia útil subsequente, registrando as 

análises em ata a ser divulgada no Quadro de Avisos da Prefeitura de Moju a cada 

Segunda-Feira ou dia útil subsequente. 

3.8. Os proponentes que não cumprirem com os requisitos de habilitação ao 

credenciamento, seja por pendência ou irregularidade da documentação apresentada, 

poderão a qualquer tempo, saneadas as pendências apontadas, apresentar nova 

intenção de cadastro, reapresentando a documentação de forma integral. 

3.9. Aos proponentes que tiverem pendência ou irregularidade na documentação 

apresentada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, renováveis por igual 

período mediante solicitação e justificativa, para saneamento das pendências 

apontadas pela Comissão através de relatório a ser divulgado na forma deste Edital.  

3.10. Os proponentes, serão inicialmente, cadastrados pela ordem de apresentação dos 

envelopes de documentos de habilitação, e mediante a análise da Comissão, 

recadastrados conforme a ordem de classificação pelo resultado obtido (Cadastro 

Regular ou Irregular resultando em Credenciado ou Não Credenciado). 

3.11.                                                                                

                                                                        as contidas 

neste instrumento. 

3.12.                                                                C               

                                                     e exigências de execução e 

necessidade das Unidades Requisitantes. 

3.13. O                                                                                
                                                                                      
                                                                                    
                                                              contratação por 
cadastro de reserva ou                                              . 
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3.14. Estará proibido de participar deste processo o proponente declarado inidôneo por ato do 
Poder Público, impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 
direta ou indireta, que estiver inadimplente com o Município de Moju – PA e aquele que 
for servidor público municipal efetivo, temporário ou comissionado, bem como prestador 
de serviços de qualquer ramo e natureza à Administração Municipal. 

3.15. A documentação exigida deverá ser apresentada como condição para habilitação ao 
cadastro e ao credenciamento conforme descrita neste Edital e seus Anexos. 

3.16. A fidedignidade da documentação e informações apresentadas é de inteira 
responsabilidade do proponente, que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às 
penalidades cabíveis. 

3.17. Os interessados deverão preencher a Solicitação de Credenciamento conforme ANEXO 
II, observando as demais condições estabelecidas neste Regulamento. 

 
4. DO ACESSO AO EDITAL 

4.1. Este Edital e seus Anexos estarão disponíveis aos interessados, após sua publicação 
nos veículos oficiais, no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos 
Municípios – TCM/PA, Portal de Transparência Municipal e também poderão ser 
enviados por e-mail, desde que haja solicitação pelo endereço eletrônico 
licitacaomoju@hotmail.com. 

4.2. O Edital e seus Anexos poderão ser consultados diretamente no Setor de Licitações, no 
horário de 08:00 às 14:00, endereço: Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju/PA – CEP 
68.450-000. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
5.1. O credenciamento ficará disponível aos interessados no período de 12 (doze) 

meses, a partir da publicação do edital, com a possibilidade de entrega de 
documentos diretamente no Setor de Licitações da Prefeitura de Moju, em dias 
úteis, de Segunda a Quinta-Feira, no horário de 08:00 às 14:00 hs; 

5.2. O período de credenciamento poderá ser prorrogado por igual período, caso haja 
necessidade e interesse da Unidade Requisitante, seja para a formação de cadastro de 
reserva ou da contratação de novos profissionais. 

5.3. A inscrição no credenciamento dar-se-á de acordo com o preenchimento dos modelos 
anexos deste edital, em envelope lacrado na seguinte condição: 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - PA 
PROCESSO Nº 202104070004 – IN/CPL/PMM - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – CPL/PMM 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

Nome RG/CPF do Proponente, Tel. Contato e e-mail. 

 
5.4. O proponente ou seu representante legal, oficialmente investido por Procuração ou 

documento equivalente, deverá apresentar sua documentação no ato do 
credenciamento em envelope contendo todos os documentos relacionados neste Edital. 
 

6. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 
6.1. A Comissão Permanente de Licitação avaliará e classificará os proponentes, 

observando os documentos comprobatórios bem como as demais exigências 
especificadas neste Edital e seus Anexos, de acordo com a apresentação das seguintes 
documentações em cópia autenticada em cartório ou outro instrumento equivalente, em 
plena validade: 
 

mailto:licitacaomoju@hotmail.com
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6.2. Habilitação 
a) Solicitação de Credenciamento – MODELO ANEXO II. 

b) Documento de Identificação RG, CPF e PIS; 

c) Comprovante de Residência; 

d) Certificado de Registro e/ou Licenciamento do veículo/Embarcação; 

e) Carteira de habilitação para o condutor de embarcação; 

6.3. A documentação de habilitação ao credenciamento poderá ser apresentada por meio de 
cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão Permanente de Licitações, 
desde que agendado dia e horário junto ao Setor de Licitações com antecedência mínima 
de 02 (dois) dias úteis. 

6.4. Havendo restrição de regularidade na documentação dos proponentes, estes terão o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, renováveis mediante justificativa do proponente, para apresentar o 
saneamento das pendências identificadas. 

6.5. A CPL divulgará por meio dos veículos e sítios oficiais, bem como Mural da Prefeitura 
Municipal, o resultado final da Chamada Pública de Credenciamento. 

 
7. DOS PREÇOS E FONTE DE RECURSOS 

7.1. Os preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objeto deste Edital serão os 
constantes da Tabela ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

7.2. As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta das Seguintes Dotações 
Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2021, que poderão ser suplementadas na forma 
da Lei:  

 
ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Manutenção do Gabinete do Prefeito 
ATIVIDADE: 04.122.0002.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 03 Secretaria de Segurança Pública  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Segurança Pública (Administração) 
ATIVIDADE: 04.125.0011.2.010 Manutenção da Secretaria de Segurança Pública 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 04 Secretaria Municipal de Administração 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Administração 
ATIVIDADE: 04.122.0002.2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 05 Secretaria Municipal da Fazenda 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal da Fazenda 
ATIVIDADE: 04.123.0002.2.023 Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
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FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 06 Sec. de Agropecuária, Pesca, Indústria, Comercio e Serviços 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Sec. de Agropecuária, Pesca, Indústria, Comercio e Serviços 
ATIVIDADE: 04.122.0002.2.027 Manutenção da Agropecuária, Pesca, Indústria, Comercio e 
Serviços 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 07 Sec. Mun. de M. Ambiente, Ciência e Tecnologia 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 
ATIVIDADE: 04.122.0002.2.034 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 08 Sec. Mun. de Cultura, Desporto Lazer e Turismo 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Sec. Mun. de Cultura, Desporto Lazer e Turismo 
ATIVIDADE: 04.122.0002.2.037 Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 09 Secretaria Municipal de Transportes 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Transportes 
ATIVIDADE: 04.122.0002.2.041 Manutenção da Secretaria de Transporte 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 
ATIVIDADE: 04.121.0002.2.042 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação 
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.047 Manutenção do Fundo Municipal de Educação 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 14 Fundo Municipal de Saúde 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Saúde  
ATIVIDADE: 10.301.0002.2.059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
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FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 
ORGÃO: 14 Fundo Municipal de Saúde 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Saúde 
ATIVIDADE: 10.302.0010.2.067 Atendimento Médico e Hospitalar em MAC 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
1.214-Transferencia de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade 
 
ORGÃO: 16 Fundo Municipal de Assistência Social 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Assistência Social 
ATIVIDADE: 08.244.0012.2.070 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
SUBELEMENTO: 99.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinários 
 

8. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. Após analisada toda a documentação apresentada pelo credenciado, o processo será 

submetido à aprovação da autoridade superior, mediante avaliação prévia da Procuradoria 
Jurídica e conformidade da Controladoria Municipal, anteriores à homologação e publicação 
do extrato de credenciamento. 

8.2. Sendo homologado o resultado do Credenciamento, será formalizado instrumento 
contratual, de acordo com as demandas encaminhadas pelas Unidades Requisitantes, 
contendo as cláusulas e condições previstas neste Edital. 

 
9. DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES E DA ADESÃO À CONTRATAÇÃO  

9.1. Os proponentes credenciados e selecionados serão inscritos em uma listagem 
classificatória, disponibilizada às Unidades Requisitantes, que poderá demandar contratação 
conforme necessidade, SEM EXCLUSIVIDADE E SEM RESERVA DE DIREITO, com 
vigência até o dia 31/12/2021, prorrogável na forma da Lei. 

9.2. Os contratos poderão ser prorrogados conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 

9.3. Na falta de manifestação imediata ou na hipótese de desistência do interessado no prazo 
estabelecido na convocação, a Administração Municipal convocará o credenciado e 
selecionado seguinte na lista classificatória. 

9.4. Os serviços do presente credenciamento serão prestados pelo(a) prestador credenciado(a), 
mediante assinatura de contrato de prestação de serviços, conforme a minuta contratual – 
ANEXO III deste Edital. 

9.5. Os contratos firmados com os credenciados, não gera qualquer tipo de vínculo trabalhista, 
direito a qualquer prorrogação e mesmo a continuidade do prazo avençado quando não 
estiver alcançando os objetivos esperados. 
 

10. DA VIGÊNCIA 

10.1. O Contrato terá vigência até o dia 31/12/2021, a partir de sua assinatura, podendo ser 

aditado, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as condições estabelecidas 

neste CREDENCIAMENTO. 

 

11. DA RESCISÃO 
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11.1. O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

11.2. Por acordo entre a Prefeitura de Moju e o(s) credenciados contratados, desde que ouvidos 

os representados; 

11.3. Pela inobservância de quaisquer condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA de 

CREDENCIAMENTO; 

11.4. Quaisquer dos motivos previstos em Lei. 

 

12. PAGAMENTO 

12.1. O PAGAMENTO será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

referente aos serviços executados na competência anterior, através de Ordem Bancária, 

vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

 

13. DOS PRAZOS RECURSAIS 
13.1. Os recursos serão dirigidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da 

notificação da decisão. 
13.2. Os pedidos de reconsideração serão dirigidos a autoridade imediatamente superior aquela 

que tiver negado o provimento do recurso, obedecendo o prazo de 03 (três) dias úteis. 
13.3. Os recursos contra os termos do Edital e seus anexos, só poderão ser interpostos até dois 

dias antes do prazo da abertura da documentação e será apreciado no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

13.4. Os recursos e os pedidos de consideração deverão ser digitalizados, fundamentados e 
assinados pelo interessado ou procurador devidamente credenciado. 

13.5. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do vencimento. 

 

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
14.1. O CREDENCIADO se responsabilizará pelos serviços prestados, quanto às obrigações 

patronais, bem como demais requisitos técnicos, sanitários, higiene, estrutura, 
manutenção, equipamentos de segurança e capacidade; 

14.2. A execução dos serviços de locação de veículos/embarcações ocorrerá sob demanda; 

14.3. As emissões de Ordens de Serviços poderão ocorrer após a assinatura do instrumento 

contratual; 

14.4. O serviço será requisitado mediante a emissão de Ordem de Serviço expedida pelo(s) 

servidor(es) designados pelas Unidades Requisitantes, via e-mail ou outro instrumento de 

comunicação oficial, com antecedência de pelo menos 01 (um) dia, contendo a descrição 

do serviço a ser prestado, data e horário, assim como as recomendações necessárias; 

14.5. A CONTRATADA deve confirmar o recebimento da Ordem de Serviços no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, prestando as informações necessários quanto ao agendamento dos 

serviços; 

14.6. Providenciar a imediata solução das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à 

execução dos serviços contratados; 

14.7. Os CREDENCIADOS são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados para fins de faturamento e pagamento; 

14.8. Demais disposições do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

15. DAS PENALIDADES 
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15.1. Pelo INADIMPLEMENTO de qualquer condição ou cláusula ou pela inexecução total ou 

parcial do Contrato, a Administração da Prefeitura de Moju aplicará ao contratado as 

seguintes penalidades, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa 

prévia: 

15.2. Advertência, que será aplicada por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida 

pelo contratado acarrete consequências de pequena monta; 

15.3. Impedimento do contratado de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta CHAMADA PÚBLICA 

e no Contrato quando: 

 Retardar a assinatura/celebração do Contrato após sua convocação; 

 Deixar de entregar ou apresentar documentação ou de retirar a Nota de Empenho no prazo 

estabelecido; 

 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 Não mantiver a proposta; 

 Fraudar na execução do Contrato; 

 Comportar-se de modo inidôneo; e 

 Cometer fraude fiscal. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Ao Município reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o presente edital, 

sem que caibam reclamações ou indenizações. 
16.2. Fazem parte do presente edital, os anexos I, II e III, a seguir dispostos. 
16.3. Será competente o Foro da Comarca de Moju/PA, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para soluções de questões oriundas deste 
CREDENCIAMENTO. 

Moju/PA, 03 de Maio de 2021. 

 

 

 

 

LILIANE DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA 

 Presidente – CPL 

Port. 090/2020 – GP/PMM 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, CULTURA, OBRAS, TRANSPORTES, 
AGRICULTURA, SEGURANÇA PÚBLICA, MEIO AMBIENTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. 

UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS. 

 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O MUNICIPIO DE MOJU/PA, através das Unidades Requisitantes, pretende, com base 
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais legislações 
correlatas, o CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO, DO TIPO PESSOA 
FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (VEÍCULOS TERRESTRES E 
EMBARCAÇÕES), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINALÍSTICAS E 
ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA, 
cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhadas neste Termo de Referência. 

1.2. A contratação do objeto deverá ser realizada através do procedimento de 
CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA, com base no Art. 25, Caput, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, oriundo de INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, cuja remuneração tem por base valores estabelecidos e tabelados mediante 
pesquisa de preço de mercado, na forma da tabela referência disposta neste Termo, a ser 
praticado por todos os possíveis fornecedores, na condição Pessoa Física, que 
venham a ser credenciados, considerando o atendimento de eventual necessidade por 
demanda das Unidades Requisitantes. 

1.3. A contratação do objeto por meio do credenciamento de fornecedores, não objetiva neste 
caso a escolha da melhor proposta, mas sim de todos aqueles que estejam aptos a prestar 
os serviços, sendo que todos podem atender perfeitamente o objeto pretendido pelo Poder 
Público, mediante remuneração pré-estabelecida, ampliando assim o atendimento do objeto 
dentro do mercado local. 

1.4. Ao atendimento do objeto, poderão se credenciar prestadores de serviço sob a 
condição de pessoas físicas, com base nos valores para remuneração pré-
estabelecidos pela Administração por média de valor de diária máxima admitida, 
considerando a categoria do veículo/embarcação. 

1.5. O objeto está dividido em itens, por categoria/tipo de veículo e transporte (terrestre/fluvial), 
conforme tabela referência componente deste Termo, cujos quantitativos estimam consumo 
mínimo para 12 (doze) meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

2.1. A presente contratação tem o objetivo atender as necessidades do transporte e 

deslocamento de pessoas/passageiros/servidores/mercadorias/materiais/insumos/equipes 

técnicas, através das ações administrativas e finalísticas na prestação de serviços públicos 

essenciais de cada Secretaria. 
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2.2. Foram relacionados todos os possíveis veículos para transporte terrestre e fluvial, em 

quantidades estimadas a serem utilizadas pelo período pretendido à contratação, sendo que 

a utilização dar-se-á de acordo com a efetiva necessidade de cada Secretaria/Unidade 

Requisitante. 

2.3. Assim, tem-se que a contratação do referido objeto seja realizada através do procedimento 

de CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA, com base no Art. 25, Caput, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, oriundo de INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO, visto que demonstra-se mais eficaz e eficiente a contratação de todos aqueles 

fornecedores do ramo atividade do objeto, estabelecidos no município de Moju/PA, que 

estejam aptos a prestar os serviços, sendo que todos podem atender perfeitamente o objeto 

pretendido pelo Poder Público, mediante remuneração tabelada, ampliando assim o alcance 

da prestação dos serviços no âmbito do município, considerando o atendimento de eventual 

necessidade por demanda das Unidades Requisitantes 

 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Especificações Gerais dos serviços, descrição dos itens e quantitativos consolidados 

das Unidades requisitantes: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

ESTIMADA P/ 
CREDENCIAR 

UND QTD 

01 

Veículo automotor tipo passeio simples; ar-condicionado; flex; 
direção hidráulica; 04 portas; capacidade para 05 lugares; 
porta malas mín. 280 litros; motor mínimo 1.0 à 1.5 L; 
potência mín. 85 cv. Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de trânsito e em perfeitas 
condições de uso. 

27 Diária 9.720 

02 

Veículo automotor, tipo Kombi, com 03 (três) portas, 
motorização 1.3 – 1. 6 L, potência 70 – 80 CV, bi-combustível, 
capacidade para 09 (nove) passageiros. Todos os acessórios 
para transporte de pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso.    

03 Diária 1.080 

03 

Veículo automotor tipo van; diesel; ar-condicionado; direção 
hidráulica; que comporte acima de 09 (nove), até 16 
(Dezesseis) pessoas; motor mín 2.3 L; potência mín. 127 cv; 
tanque mín 80 litros. Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de trânsito e em perfeitas 
condições de uso. 

03 Diária 1.080 

04 

Veículo automotor tipo micro-ônibus, que comporte acima de 
17 (dezessete), até 26 (vinte e seis) passageiros. Todos os 
acessórios para transporte de pessoas de acordo com as 
normas de trânsito e em perfeitas condições de uso. 

02 Diária 720 

05 

Veículo automotor tipo pick-up; cabine dupla, 4x4, Diesel, 
com motorização de no mínimo 140 CV, capacidade para 05 
lugares; cambio automático de no mínimo 5 velocidades; 04 
portas, direção hidráulica ou elétrica, trio elétrico (trava, vidro, 
alarme). Todos os acessórios para transporte de pessoas de 
acordo com as normas de trânsito e em perfeitas condições 
de uso. 

07 Diária 2.400 

06 

Veículo motocicleta; partida elétrica; monocilíndrica; 4 
tempos; injeção eletrônica PGM-F; flex; mín. 149 cilindradas; 
torque mín. 1.32; tanque mín. 15.6L; câmbio 5 velocidades; 
freio a tambor. 

05 Diária 1.800 

07 
Veículo automotor caminhão tipo baú; com porta lateral e 
traseira no baú; com cabine auxiliar; capac. mín. 03 lug.; 
capacidade mín, de carga 02 ton; turbo-diesel; freios tipo 

02 Diária 720 
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 ’  M;                                                     
pessoas de acordo com as normas de trânsito e em perfeitas 
condições de uso. 

08 

Veículo automotor tipo Ônibus executivo com no mínimo 44 
lugares, Todos os acessórios para transporte de pessoas de 
acordo com as normas de trânsito e em perfeitas condições 
de uso. 

02 Diária 720 

09 
Embarcação com capacidade de carga de no mínimo 
15(quinze) toneladas, motor com potência mínima de 30 CV. 

02 Diária 720 

 

3.2. Tabela de Distribuição de quantitativos entre as Unidades Requisitantes: 

 

DESCRIÇÃO GAB ADM FIN CULT OBR TRANS AGR 
SEG. 

P 
M. 

AMB 
SAÚDE EDU ASS 

QTD 
TOTAL 

Veículo 
automotor tipo 
passeio simples. 

01 01 01 01 02 01 01 01 01 08 05 04 27 

Veículo 
automotor, tipo 
Kombi.    

- - - - - - - - - 01 01 01 03 

Veículo 
automotor tipo 
van. 

- - - - - - - - - 01 01 01 03 

Veículo 
automotor tipo 
micro-ônibus. 

- - - - - - - - - 01 - 01 02 

Veículo 
automotor tipo 
pick-up. 

01 01 - - 02 - - - - 01 01 01 07 

Veículo 
motocicleta. 

01 01 01 - - - - - - 01 - 01 05 

Veículo 
automotor 
caminhão tipo 
baú. 

- - - - 01 - - - - - 01 - 02 

Veículo 
automotor tipo 
Ônibus 
Executivo. 

01 - - - - - - - - 01 - - 02 

Embarcação 
com capacidade 
de carga de no 
mínimo 15 
(quinze) 
toneladas, 
mínima de 30 
CV. 

- - - - 01 - - - - - 01 - 02 

 

3.3. Os quantitativos de diária acima relacionados, foram previstos para consumo mínimo anual, 

a serem demandadas para execução de acordo com a necessidade das Unidades 

Requisitantes, de forma parcelada e eventual, em atendimento às atividades internas 

administrativas, serviços públicos, eventos, entre outras atividades que demandem 

transporte de materiais e pessoas. 

3.4. Os fornecedores credenciados serão inscritos e disponibilizados às Secretarias 

Requisitantes, que poderão ser contratados conforme a efetiva demanda e necessidade, 

SEM EXCLUSIVIDADE E SEM RESERVA DE DIREITO. 
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3.5. Os veículos (transporte terrestre e embarcações) deverão ser disponibilizados no Município 

de Moju, nos locais indicados pela Secretaria Requisitante, e deverão estar equipados com 

todos os itens de segurança em atendimento às legislações e órgão reguladores de trânsito. 

3.6. Na locação dos veículos de transporte Terrestre não incidirá despesas com condutor. 

3.7. Na locação das embarcações será requisitado condutor devidamente habilitado. 

3.8. A CONTRATANTE fornecerá combustível e óleo lubrificante. 

3.9. Manutenções e revisão dos veículos correrão por conta da CONTRATADA. 

3.10. A execução dos serviços será realizada mediante a expedição de ordem de 
serviço/fornecimento, especificando o tipo do veículo/embarcação, a quantidade de diárias, 
hora e local para retirada e entrega, entre outras informações que se fizerem necessárias. 

3.11. As solicitações poderão ser feitas aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer custo 
adicional. 

3.12. Os veículos/embarcações utilizados na prestação dos serviços deverão estar sempre em 
perfeitas condições de manutenção, segurança, limpos, apresentando perfeito 
funcionamento e conservação, além dos demais itens abaixo: 

a) Encontrar-se em perfeito estado de conservação e funcionamento, quanto aos sistemas de 
freio, mecânico e elétrico; 

b) Dispor de todos os equipamentos de uso obrigatório; 
c) Lataria e pintura (sem amassados ou arranhados); 
d) Licenciados; 
e) Pneus novos (não recauchutados); 

3.13. Em caso de problemas de funcionamento, o mesmo deverá ser substituído imediatamente 
por outro veículo de características similar ou superior, sendo que esta substituição deverá 
ter anuência da CONTRATANTE; 

3.14. No caso de algum problema mecânico, elétrico, pneu e outros que venha a prejudicar a 
realização dos serviços, pela falta do veículo, a CONTRATANTE descontará, na Fatura 
Mensal da CONTRATADA, o valor correspondente ao impedimento conforme abaixo: 

a) Ausência diária do veículo será descontado um trinta avos dia (1/30 dias); 
b) Ausência de horas, de 1 a 8 horas, será descontada as horas (30/8/quantidade de horas); 

3.15. Quando a interrupção na prestação dos serviços for superior a 48 horas a CONTRATADA 
deverá substituir o veículo por outro igual ou superior em até 24 horas; 

3.16. A CONTRATANTE reservar-se-á o direito de descontar das Faturas/Notas Fiscais os débitos 
e multas previstas neste Contrato; 

3.17. Recomenda-se ao CREDENCIADO que providencie o seguro do veículo/embarcação 
durante o período de vigência do contrato, cuja apólice para fins de comprovação, poderá 
ser solicitada pela fiscalização a qualquer tempo. 

3.18. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado, conforme o art.70 da Lei 8.666/93. 

 
4. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A vigência contratual será, a contar da assinatura do Instrumento, até o final do 

exercício financeiro em curso, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, 

podendo ser prorrogado de acordo com a Lei. 

4.2. A execução dos serviços de locação ocorrerá sob demanda; 

4.3. As emissões de Ordens de Serviços poderão ocorrer após a assinatura do instrumento 

contratual; 
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4.4. O serviço será requisitado mediante a emissão de Ordem de Serviço expedida pelo(s) 

servidor(es) designados pelas Unidades Requisitantes, via e-mail ou outro instrumento de 

comunicação oficial, com antecedência de pelo menos 01 (um) dia, contendo a descrição 

do veículo, destinação do uso, local de entrega, quantidade estimada de diárias, data e 

horário, assim como as recomendações necessárias; 

4.5. A CONTRATADA deve confirmar o recebimento da Ordem de Serviços no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, prestando as informações necessários quanto ao agendamento dos 

serviços; 

4.6. Providenciar a imediata solução das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à 

execução dos serviços contratados; 

4.7. Os critérios de recebimento contemplam o atendimento das descrições da cláusula 5 deste 

Termo de Referência, nos termos do artigo 73, inciso I da Lei nº 8.666/1993. 

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

5.2. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços não forem efetivamente prestados ou prestados em desacordo com 

as especificações apresentadas e aceitas. 

5.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei. 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas para contratação do objeto deste Termo de Referência, correrão à conta dos 

recursos orçamentários indicados pelo Setor Contábil, mediante prévia consulta, no decorrer 

da instrução processual em fase interna, devidamente anexada aos autos do processo. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência; 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da Contratada; 

7.3. Solicitar o refazimento dos serviços, substituições de veículos que não tiverem condições de 

trafegabilidade e até mesmo descredenciar sumariamente o prestador que não esteja em 

pleno atendimento à execução adequada dos serviços, através de comunicação a ser feita 

pelo Serviço de Fiscalização; 

7.4. Solicitar, por intermédio de Ordem/Requisição de serviço/fornecimento, por servidor 

designado para este fim, a execução dos serviços contratados; 

7.5. Notificar através do setor competente, a Contratada, quando dos serviços inadequados e 

prestados de forma insuficiente e indevida, ou ainda em descordo a quaisquer das 

especificações aqui contidas e interromper imediatamente a execução dos serviços, se for o 

caso. 

7.6. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 
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7.7. Convocar quantos prestadores credenciados forem necessários ao atendimento da(s) 

demandas das Unidades Requisitante, nas mesmas condições definidas neste instrumento 

e no Chamamento Público para Credenciamento; 

7.8. Renovar o prazo de Chamamento Público para o credenciamento de novos prestadores 

para composição do banco de credenciados e cadastro de reserva, quando necessário. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o 

aqui previsto; 

8.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

8.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Municipal; 

8.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

8.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a execução do contrato; 

8.6. Efetuar a prestação dos serviços, objeto da Autorização/Requisição/Fornecimento, de 

acordo com as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o recebimento de 

requisições expedidas pelo Setor competente; 

8.7. Substituir imediatamente os veículos que não tiverem condições de trafegabilidade. 

8.8. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos disponibilizados; 

8.9. Providenciar o Licenciamento, IPVA e Seguro, devidamente quitados 

8.10. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

8.11. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da 

contratação. 

 

9. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO DO OBJETO 

9.1. MÉTODO DE PESQUISA: Os preços de referência foram obtidos por meio de pesquisa de 

preço de mercado, entre prestadores do ramo/atividade do objeto da contratação, pessoas 

físicas do mercado de Moju/PA, bem como demais referências de Administrações Públicas 

no estado do Pará (Prefeitura de Novo Repartimento, Prefeitura de Marabá, Prefeitura de 

Acará, Prefeitura de são João do Araguaia, Prefeitura de Trairão, Prefeitura de Redenção), 

cujas referências unitária, total e global resultam de média aritmética entre o mínimo de 03 

preços pesquisados, conforme demonstra Mapa Comparativo de Preços, anexo a este 

Termo. 

9.2. Referência para utilização do critério de julgamento: referência de preço médio de 

mercado, para preço máximo admitido, na forma da tabela referência abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

ESTIMADA P/ 
CREDENCIAR 

UND QTD 
VALOR UNIT. 

MÁXIMO 
(Diária) 

VALOR TOTAL 

01 

Veículo automotor tipo passeio simples; ar-
condicionado; flex; direção hidráulica; 04 
portas; capacidade para 05 lugares; porta 
malas mín. 280 litros; motor mínimo 1.0 à 

27 Diária 9.720 R$ 60,32 R$ 586.310,40 
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1.5 L; potência mín. 85 cv. Todos os 
acessórios para transporte de pessoas de 
acordo com as normas de trânsito e em 
perfeitas condições de uso. 

02 

Veículo automotor, tipo Kombi, com 03 
(três) portas, motorização 1.3 – 1. 6 L, 
potência 70 – 80 CV, bi-combustível, 
capacidade para 09 (nove) passageiros. 
Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso.    

03 Diária 1.080 R$ 112,17 R$ 121.143,60 

03 

Veículo automotor tipo van; diesel; ar-
condicionado; direção hidráulica; que 
comporte acima de 09 (nove), até 16 
(Dezesseis) pessoas; motor mín 2.3 L; 
potência mín. 127 cv; tanque mín 80 litros. 
Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso. 

03 Diária 1.080 R$ 276,10 R$ 298.188,00 

04 

Veículo automotor tipo micro-ônibus, que 
comporte acima de 17 (dezessete), até 26 
(vinte e seis) passageiros. Todos os 
acessórios para transporte de pessoas de 
acordo com as normas de trânsito e em 
perfeitas condições de uso. 

02 Diária 720 R$ 640,00 R$ 460.800,00 

05 

Veículo automotor tipo pick-up; cabine 
dupla, 4x4, Diesel, com motorização de no 
mínimo 140 CV, capacidade para 05 
lugares; cambio automático de no mínimo 5 
velocidades; 04 portas, direção hidráulica 
ou elétrica, trio elétrico (trava, vidro, 
alarme). Todos os acessórios para 
transporte de pessoas de acordo com as 
normas de trânsito e em perfeitas 
condições de uso. 

07 Diária 2.400 R$ 130,00 R$ 312.000,00 

06 

Veículo motocicleta; partida elétrica; 
monocilíndrica; 4 tempos; injeção eletrônica 
PGM-F; flex; mín. 149 cilindradas; torque 
mín. 1.32; tanque mín. 15.6L; câmbio 5 
velocidades; freio a tambor. 

05 Diária 1.800 R$ 34,73 R$ 62.514,00 

07 

Veículo automotor caminhão tipo baú; com 
porta lateral e traseira no baú; com cabine 
auxiliar; capac. mín. 03 lug.; capacidade 
mín, de carga 02 ton; turbo-diesel; freios 
      ’  M;                       
acessórios para transporte de pessoas de 
acordo com as normas de trânsito e em 
perfeitas condições de uso. 

02 Diária 720 R$ 198,53 R$ 142.941,60 

08 

Veículo automotor tipo Ônibus executivo 
com no mínimo 44 lugares, Todos os 
acessórios para transporte de pessoas de 
acordo com as normas de trânsito e em 
perfeitas condições de uso. 

02 Diária 720 R$ 412,87 R$ 297.266,40 

09 
Embarcação com capacidade de carga de 
no mínimo 15(quinze) toneladas, motor com 
potência mínima de 30 CV. 

02 Diária 720 R$ 84,43 R$ 60.789,60 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 2.341.953,60 

*Os valores de referência têm origem nas médias obtidas através de pesquisa de preço 

realizada pelo Setor de Compras, anexadas ao Processo Administrativo nº 202104060014 – 

SEMAD/PMM. 
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10. DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizada por servidores 
designados por cada Unidade Requisitante, como Fiscal do contrato, mediante Portaria ou 
documento equivalente (sendo este, cláusula do próprio Contrato Administrativo), 
observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

 
11. DAS PENALIDADES 
11.1. A empresa que se recusar a executar os serviços contratados, ou realizá-los em 

discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, 
motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos do art. 109 
da mesma lei. 

 
12. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO  
12.1. As pessoas físicas interessadas ao credenciamento deverão apresentar a seguinte 

documento para habilitação: 
a) Solicitação de Credenciamento – MODELO ANEXO. 

b) Documento de Identificação RG, CPF e PIS; 

c) Comprovante de Residência; 

d) Certificado de Registro e/ou Licenciamento do veículo/Embarcação; 

e) Carteira de habilitação para o condutor de embarcação. 

12.2. A documentação de habilitação ao credenciamento poderá ser apresentada por meio de 
cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão Permanente de Licitações, 
desde que agendado dia e horário junto ao Setor de Licitações com antecedência mínima 
de 02 (dois) dias úteis. 

12.3. Havendo restrição de regularidade na documentação dos proponentes, estes terão o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, renováveis mediante justificativa do proponente, para apresentar o 
saneamento das pendências identificadas. 

12.4. A documentação deverá ser apresentada à Comissão Permanente de Licitações no período 
designado para o credenciamento, definido no Edital, bem como demais exigências nele 
constantes. 

 

 

MÁRIO JORGE ROCHA DE SOUZA  

Secretario Municipal de Administração 

 

 

SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA 

Secretária Municipal de Educação 
 

 

 

 

MICHEL LEANDRO GARCIA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS 

Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda 
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ANEXO II - MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - PA.  

 

O proponente Sr(a)_______________________________________________________________, 

portador do RG___________________, CPF_______________, Residente e domiciliado 

à______________________, cidade ___________________, estado _________________, CEP 

________________, celular ___________________, e-mail_______________________, vem 

requerer inscrição neste CREDENCIAMENTO, conforme Regulamento de 

Credenciamento/Chamamento Público nº 002/2021. 

 

ITEM(S) PRETENDIDO(S): _______________________, CONFORME ASSINALADO EM 

TABELA ABAIXO: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

ESTIMADA P/ 
CREDENCIAR 

UND QTD 

VALOR 
UNIT. 

MÁXIMO 
(Diária) 

VALOR TOTAL 

01 

(  ) Veículo automotor tipo passeio 
simples; ar-condicionado; flex; direção 

hidráulica; 04 portas; capacidade para 05 
lugares; porta malas mín. 280 litros; motor 
mínimo 1.0 à 1.5 L; potência mín. 85 cv. 
Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso. 

27 Diária 9.720 R$ 60,32 R$ 586.310,40 

02 

(    ) Veículo automotor, tipo Kombi, com 

03 (três) portas, motorização 1.3 – 1. 6 L, 
potência 70 – 80 CV, bi-combustível, 
capacidade para 09 (nove) passageiros. 
Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso.    

03 Diária 1.080 R$ 112,17 R$ 121.143,60 

03 

(   ) Veículo automotor tipo van; diesel; 

ar-condicionado; direção hidráulica; que 
comporte acima de 09 (nove), até 16 
(Dezesseis) pessoas; motor mín 2.3 L; 
potência mín. 127 cv; tanque mín 80 litros. 
Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso. 

03 Diária 1.080 R$ 276,10 R$ 298.188,00 

04 

(    ) Veículo automotor tipo micro-
ônibus, que comporte acima de 17 

(dezessete), até 26 (vinte e seis) 
passageiros. Todos os acessórios para 
transporte de pessoas de acordo com as 
normas de trânsito e em perfeitas 
condições de uso. 

02 Diária 720 R$ 640,00 R$ 460.800,00 

05 

(    ) Veículo automotor tipo pick-up; 

cabine dupla, 4x4, Diesel, com 
motorização de no mínimo 140 CV, 
capacidade para 05 lugares; cambio 
automático de no mínimo 5 velocidades; 

07 Diária 2.400 R$ 130,00 R$ 312.000,00 
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04 portas, direção hidráulica ou elétrica, 
trio elétrico (trava, vidro, alarme). Todos os 
acessórios para transporte de pessoas de 
acordo com as normas de trânsito e em 
perfeitas condições de uso. 

06 

(  ) Veículo motocicleta; partida elétrica; 

monocilíndrica; 4 tempos; injeção 
eletrônica PGM-F; flex; mín. 149 
cilindradas; torque mín. 1.32; tanque mín. 
15.6L; câmbio 5 velocidades; freio a 
tambor. 

05 Diária 1.800 R$ 34,73 R$ 62.514,00 

07 

(    ) Veículo automotor caminhão tipo 
baú; com porta lateral e traseira no baú; 

com cabine auxiliar; capac. mín. 03 lug.; 
capacidade mín, de carga 02 ton; turbo-
      ;              ’  M;              
Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso. 

02 Diária 720 R$ 198,53 R$ 142.941,60 

08 

(    ) Veículo automotor tipo Ônibus 

executivo com no mínimo 44 lugares, 
Todos os acessórios para transporte de 
pessoas de acordo com as normas de 
trânsito e em perfeitas condições de uso. 

02 Diária 720 R$ 412,87 R$ 297.266,40 

09 
(    ) Embarcação com capacidade de 

carga de no mínimo 15(quinze) toneladas, 
motor com potência mínima de 30 CV. 

02 Diária 720 R$ 84,43 R$ 60.789,60 

 

Moju/PA, ______ de ______________ de 2021. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura do Proponente) 

Nome:.......................................................... 

R.G.:........................................................... 

CPF.: .......................................................... 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº 2021XXXXX – XXX/PMM 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 202104070004 – IL/CPL/PMM 

CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – CPL/PMM 
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
XXXX E O CREDENCIADO SR.(A) XXXXXXX, 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO/CATEGORIA 
XXXXXX, PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES FINALÍSTICAS E 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE XXXXX, ATRAVÉS DAS 
CLÁUSULAS ABAIXO AVENÇADAS. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Rua Lauro Sodré, s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.450-000, Moju, Estado do Pará, inscrito no CNPJ 
sob o nº 05.105.135/0001-35, devidamente representada neste ato pela Exma. Sra. Prefeita 
Municipal MARIA NILMA SILVA DE LIMA, brasileira, casada, portadora do RG nº 1960879 e do 
CPF nº 249.515.362-34, residente e domiciliado nesta cidade de Moju, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE XXXXXX, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na XXXX, nº XX, 
Bairro Centro, CEP: XXXXX, Moju, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXX, 
devidamente representada pela Sr(a). Secretária de XXXXXX, XXXXXX, brasileiro(a), estado civil, 
portador(a) do RG nº XXXX e do CPF nº XXXXXX, residente e domiciliado(a) nesta cidade de Moju, 
doravante denominados CONTRATANTE, e o Credenciado(a) XXXXXXXXX, brasileiro(a), estado 
civil XXXX, inscrito sob o RG XXXX, CPF XXXXX, residente e domiciliado(a) sito XXXXXXX, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Edital de 
CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – CPL/PMM, oriundo do processo 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 202104070004 – IL/CPL/PMM, e que se regerá pela Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato é o CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO, DO 
TIPO PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (VEÍCULOS 
TERRESTRES E EMBARCAÇÕES), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE MOJU/PA, todos de acordo com o processo de INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 202104070004 – IL/CPL/PMM, CREDENCIAMENTO POR CHAMADA 
PÚBLICA Nº 002/2021 – CPL/PMM, o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

1.2. O veículo/embarcação locado pelo Credenciado contratado corresponde à XXXXXX 
(descrição integral do veículo/embarcação locado). 

 
CLÁUSULA II - DA REMUNERAÇÃO 
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2.1. O preço ajustado entre as partes será o constante da Tabela ANEXO I, do Edital nº. 
XX/2021, transcrito como anexo deste instrumento, aceito pelo CREDENCIADO no 
momento da apresentação da documentação e pedido, estando inclusos taxas de 
administração, gastos com materiais, manutenção, impostos, taxas e outros dispêndios 
necessários à realização do objeto contratado. 

2.2. As diárias solicitadas pela Unidade Requisitante, para execução dos serviços objeto 
deste contrato, é a quantidade de XX (XXXX) diárias, e considerado o valor unitário 
estabelecido para remuneração do valor/diária do veículo/embarcação locado, 
obtemos que o valor deste contrato perfaz o valor global de R$ XXXXXX (XXXXX). 

2.3. A diárias aqui estimadas, serão consumidas durante o período de vigência deste contrato, 
de acordo com o consumo, através das emissões das ordens de serviço da Contratante 
para a Contratada. 

 
CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

3.1. O Município tem a obrigação de: 
a) Efetuar o pagamento dos serviços executados ao CREDENCIADO, nos valores constantes 

da Tabela I do Presente Edital - até o trigésimo dia do mês subsequente a realização dos 
serviços, mediante a apresentação da fatura emitida pelo CREDENCIADO, em documento 
fiscal idôneo. 

b) O Município reserva-se o direito de fiscalizar de forma permanente, a prestação dos serviços 
prestados pelo CREDENCIADO, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má 
prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e 
da ampla defesa. 

c) Efetuar a conferência técnica e administrativa das faturas e requisições apresentadas.  
 

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
4.1. São obrigações do CREDENCIADO: 

a) Preencher com clareza e exatidão todos os nomes dos usuários e demais formulários e 
documentos fornecidos pelo Município, caso seja solicitado. 

b) É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO, a utilização de pessoal 
(auxiliares e administrativos, outros), para a realização dos serviços constantes deste 
instrumento, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos ao Município. 

c) Comunicar com antecedência de 10 dias, a não disponibilidade de prestar serviços por 
motivos particulares, definindo o período do não atendimento. 

d) Substituir imediatamente, às suas expensas, qualquer indisponibilidade de veículo de 
qualquer categoria por outro equivalente ou superior, bem como aqueles que não tiverem 
condição de trafegabilidade; 

e) Providenciar a imediata solução das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à 
execução dos serviços contratados; 

f) Promover manutenções corretivas e preventivas a cada 06 (seis) meses, no mínimo.  
g) Manter seguro dos veículos/embarcações contra danos e sinistros de qualquer natureza. 
h) Manter-se habilitado durante toda a vigência contratual, conforme pactuado no 

Credenciamento. 
i) Atender de forma integral as disposições e condições do Termo de Referência, Anexo 

I do Edital de Credenciamento, parte integrante e indivisível deste Instrumento. 
 

 
CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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5.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
CONTRATANTE estão assegurados na seguinte funcional:  

 
XXXXXXXX 
 
5.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas 

em termo aditivo ou apostilamento.  
 

CLÁUSULA VI - DAS PENALIDADES 
6.1. As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigações pela 

CONTRATADA são as previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, em seu Capítulo IV, 
assim considerando: 

a) Advertência; 
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por infração de qualquer 

cláusula ou condição contratual; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações no âmbito da Administração Pública 

Municipal, com impedimento de contratar com essa Administração, por prazo não superior a 
dois (02) anos; 

d) Rescisão unilateral do contrato, pelos motivos descritos no artigo 78, do mesmo Diploma 
Legal. 

 
CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO 

7.1. O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 
a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal 

nº 8.666, de 21.06.93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Dispensa de 

Licitação; 
c) Judicialmente, nos termos da Legislação processual. 

 
CLÁUSULA VIII- DA VIGÊNCIA 

8.1. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/2021, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.  

 
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. A administração e fiscalização do presente Contrato caberá ao Sr. XXXXXX, ocupante do 
cargo de XXXXXXXXXXX, neste ato devidamente designado pela Unidade Requisitante da 
demanda contratual, como FISCAL DE CONTRATO. 

 
CLÁUSULA X - DA PUBLICAÇÃO 

10.1. O presente Contrato será publicado em extrato juntos à veículo oficial, mural da Prefeitura e 
Portais de Transparência, após sua assinatura. 

 
CLÁUSULA XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. Em caso de atraso na entrega dos documentos pelo CREDENCIADO, o pagamento feito 
pelo Município será retardado proporcionalmente. 

11.2. O Município reserva-se o direito de após a conferência técnica e administrativa dos 
documentos apresentados, efetuada pela Comissão ou por profissional habilitado indicado 
para tal função, solicitar informações adicionais, em justificando, glosar despesas e 
procedimentos. 

11.3. A remuneração recebida pelo CREDENCIADO não gerará direito adquirido e, portanto, não 
caracteriza vínculo de natureza trabalhista e previdenciária para o Município. 
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11.4. O presente credenciamento poderá ser revogado a qualquer momento, a bem do interesse 
público, por parte do Município sem que haja direito a indenização por parte do credenciado. 

11.5. O CREDENCIADO poderá descredenciar-se, devendo comunicar ao Município com 30 
(trinta) dias de antecedência. 

11.6. O CREDENCIADO não poderá delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os 
serviços constantes deste termo. 

11.7. Fica o CREDENCIADO responsável civil e criminalmente, por todo e qualquer dano 
decorrente da execução do objeto contratado e, especialmente, por eventuais acidentes 
pessoais, devendo, para tanto, estar assegurado por apólice. 

 
CLÁUSULA XII - DO FORO 

12.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o Foro da Comarca de Moju, Estado do Pará, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 3 (três) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e 
por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 
Município de Moju - PA, XX de XXXXXX de 2021. 

 
 

_________________________________ 
MARIA NILMA SILVA DE LIMA  

Pela CONTRATANTE 
 
 

_________________________________ 
XXXXXXXXX 

Pela CONTRATANTE 
 
 

_________________________________ 
XXXXXXX 

Pela CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
_________________________________ 
Nome: 
CPF n°: 
Identidade n°: 
_________________________________ 
Nome: 
CPF n°: 
Identidade n°:  

 

 

 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

CNPJ nº 05.105.135/0001-35 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 

Praça da Matriz, S/N – Centro – Moju – PA – CEP 68.450 - 000. 
Página 24 de 24 

 

 

ANEXO I DO CONTRATO – TABELA DE REMUNERAÇÃO POR CATEGORIA DE 
VEÍCULO/EMBARCAÇÃO 

ITEM VEÍCULO/EMBARCAÇÃO 
QTD DIÁRIAS 
ESTIMADA P/ 

CONSUMO 

VALOR DIÁRIA 
CREDENCIADO 

VALOR TOTAL 
CREDENCIADO 

1.  XXXXXXXXXX XXX R$ XXX R$ XXXX 
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