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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021/PMO 
 

CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021/PMO 
 
 
 
 

 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO, DO TIPO 

PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

DIVERSOS DE PEQUENO PORTE E EMBARCAÇÕES, INCLUINDO CONDUTORES 

DEVIDAMENTE HABILITADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E 

DEMAIS ENCARGOS, EXCETO COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ÓBIDOS/PA. 
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      EDITAL DE CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021/PMO 

PROCESSO Nº 044/2021/PMO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021/PMO 

CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021/PMO 
 

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 Sexta-
Feira, das 09:00 às 13:00 horas, por acesso exclusivo a uma única pessoa por 
interessado, 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 término do prazo de 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 superior e demais providências legais descritas neste Edital e 
Anexos. 
 
 

1. PREÂMBULO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS – PA, sediada à Rua deputado Raimundo Chaves 
nº 338, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000, CNPJ: 05.131.180,0001-64, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar 
CHAMAMENTO PUBLICO destinado ao CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇO, DO TIPO PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DIVERSOS DE PEQUENO PORTE E EMBARCAÇÕES, INCLUINDO 
CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA E DEMAIS ENCARGOS, EXCETO COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ÓBIDOS/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 JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS DIVERSOS DE PEQUENO PORTE E EMBARCAÇÕES, 
INCLUINDO CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS ENCARGOS, EXCETO COMBUSTÍVEIS, 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINALÍSTICAS E 
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ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE 
ÓBIDOS/PA. 

2.2. Serão selecionados e cadastrados Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas, para as 
categorias de veículos de pequeno porte e 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 e Pessoas Jurídicas 

proprietárias de veículos, que sejam adequados e compatíveis ao objeto deste 
credenciamento se a constar do Pedido de Credenciamento e documentação 
regular do proponente. 

3.2. As inscrições/cadastros dos proponentes interessados e entrega de 

documentos para habilitação deverá ser realizada de forma presencial,  

através do Proprietário do Veículo, sócio/proprietário da empresa ou 

Representante Legal, devidamente investido de poderes para assinatura e 

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

úteis, de 08/07/2021 até o dia 28/07/2021, de Segunda a Sexta-Feira, no horário 

das 09:00 às 13:00 horas, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Óbidos 

/PA, sito à Rua Deputado Raimundo Chaves nº 338, Bairro Centro, Óbidos/PA, 

CEP: 68.250-000. 

 

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. Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo 

as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei no. 8.666/93. 

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

proponente que entregar documentação assinará lista de intenção de cadastro e 

receberá recibo de entrega de documentos. 

3.7. 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. 

3.8. 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 
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apontadas pela Comissão através de relatório a ser divulgado na forma deste 

Edital.  

3.9. 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). 

3.10. Ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o 

interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências 

contidas neste instrumento. 

3.11. A qualquer tempo o Termo de Credenciamento/Ordem de Serviço ou Contrato 

poderá ser alterado, visando adequar o serviço às condições e exigências de 

execução e necessidade das Unidades Requisitantes, bem como poderá ser 

reaberto para novas inscrições caso haja necessidade e interesse da 

administração. 

3.12. Em caso de necessidade de nova contratação, no decorrer da vigência do 

credenciamento, será divulgado edital de reabertura nos veículos oficiais de 

divulgação, para novas inscrições. 

3.13. O Termo de Credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar 
demonstrado que o inscrito deixou de satisfazer as exigências estabelecidas para o 
cadastramento, bem como senão atender as condições e os critérios mínimos 
estabelecidos, visando o atendimento satisfatório, oportunidade em que haverá 
imediata contratação por cadastro de reserva ou abertura para inscrição de novos 
credenciados. 

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 Óbidos – 
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. 

 
4.00 - PERÍODO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
04.1 - O período para recebimento do envelope contendo a documentação das 

pessoas físicas e jurídicas interessadas ocorrerá do dia 08/07/2021 até o dia -
28/07/2021, diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, sita a 
Rua Deputado Raimundo Chaves,n° 338, Bairro Centro, Óbidos – Pará, 
CEP:68250-000, no horário das 09:00 às 13:00, de segunda a sexta - feira. 

04.2 - O interessado que deixar de apresentar a documentação exigida no presente edital 
e seus anexos não será credenciado, podendo, a qualquer tempo, solicitar novo 
credenciamento, desde que estejam preenchidas todas as condições editalicias. 
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5.0    DO ACESSO AO EDITAL 
5.1 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, www.obidos.pa.gov.br, e 
também poderão ser enviados por e-mail, desde que haja solicitação pelo endereço 
eletrônico, e-mail cplicitacaopmo@gmail.com. 

5.2. O Edital e seus Anexos poderão ser consultados diretamente no Setor de 
Licitações, de Segunda a Sexta-feira, no horário de 08:00 às 13:00 horas, 
endereço: Rua Deputado Raimundo Chaves nº 338, Centro, Óbidos/PA, CEP: 
68.250-000. 

 
6. DO CREDENCIAMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
6.2. O credenciamento ficará disponível aos interessados no período do dia 

08/07/2021 até o dia 28/07/2021, com a possibilidade de entrega de 
documentos diretamente no Setor de Licitações da Prefeitura de Óbidos, sito 
a Rua Deputado Raimundo Chaves, n° 338, Bairro Centro, Óbidos – Pará, 
CEP:68250-000, no horário das 09:00 às 13:00, de segunda a sexta – feira  

6.3. 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. 

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

 
ENVELOPE ° 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - PA 

PROCESSO Nº 044/2021-PMO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021-PMO 
CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº001/2021-PMO 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO, DO TIPO PESSOA 
JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DE 
PEQUENO PORTE E EMBARCAÇÕES, INCLUINDO CONDUTORES DEVIDAMENTE 
HABILITADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS ENCARGOS, 
EXCETO COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINALÍSTICAS 
E ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE 
ÓBIDOS/PA. 

Nome, RG/CPF ou CNPJ do Proponente, Tel. e E-mail. 
 

 

 
6.5. 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. 
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7. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 
7.2. 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: 
 

7.3. Habilitação 
 

       7.3.1- RELATIVAMENTE A PESSOA FISICA 
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; 

 7.3.2. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos de eleição de seus administradores, com suas alterações. 
c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
f) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

7.3.3. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF).  
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual por meio da Ficha de 
Inscrição Cadastral - FIC, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.  
c) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. 
d) Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal, por meio da 
apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
comprovando sua regularidade com as referidas Fazendas, do domicílio fiscal da Filial, 
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em caso de empresas de outros Estados ou da Matriz em caso de empresas locais ou de 
empresas de outros Estados sem filial no local da licitação. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista emitida pelo TST.  
f) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, (que não emprega menor de dezoito anos), e nos termos do inciso 
V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93. 
 

     7.3.4. DAS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP: 
a) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que 
declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  
c) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem “b”, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para 
nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 

     7.3.5. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, assinado pelo responsável, comprovando que a empresa licitante forneceu 
objeto compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente 
licitação.  
b) Declaração de que tomou conhecimento das informações - Anexo IV; 
c) Certificado de Registro e/ou Licenciamento do veículo/embarcação 
 

7.3.6. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do domicílio 
fiscal da Filial, em caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de 
empresas locais ou de empresas de outros Estados sem filial no local da licitação. 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (Demonstração de Resultado de 
Exercício - DRE e Índices Contábeis), do exercício social da empresa do ano anterior 
ao ano corrente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data da apresentação da proposta. A comprovação da boa situação 
financeira da empresa será verificada do cálculo dos índices contábeis a seguir 
descritos: 
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OBS1: O Microempreendedor Individual está inseto de apresentação do Balanço 
Patrimonial, contudo, deverá apresentar a Declaração Anual de Faturamento por 
meio de DASN. 
c) Às empresas constituídas no ano em curso admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
d) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
e) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador; 
f) Comprovação que a empresa licitante possui Capital Social, de 5% (Cinco por cento) 
do valor total do objeto da contratação; 

    
7.4. 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. 
7.5. 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. 

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

 
8. DOS PREÇOS E FONTE DE RECURSOS 
8.1.Os preços a serem aplicados para a remuneração dos serviços objeto deste Edital serão os 
constantes da Tabela ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
8.2.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:  

1313 – Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 009 Manutenção das Atividades da SEMAD 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
1414 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 010 Manutenção das Atividades da SEMPOF 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
1212 – Secretaria Municipal de Governo 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 008 Manutenção das Atividades da SEMG 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
1616 – Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura 
04.122.008.2.013 – Manutenção das Atividades da SEURBI 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
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2020 – Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 024 Manutenção das Atividades da SEMPAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
1717 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento 
Projeto/Atividade: 20 122 0008 2.015 Manutenção das Atividades da SEMAB 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
3030 – Fundo Municipal de Meio Ambiente  
Projeto/Atividade: 18 122 0008 2. 072 Manutenção das Atividades da SEMA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa física 
Projeto/Atividade: 18 243 0006 2. 073 Manutenção do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00: Outros serviços de terceiros pessoa fisica 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
2727 - Fundo Municipal de Assistência Social 
08.122.0008 2.053- Manutenção das Atividades de Fundo Municipal de Assistência 
Social. 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.242.00062.054 - Benefício de Prestação Continuada - BPC NA ESCOLA 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.055 - Ações Estratégicas do Programa Bolsa Familiar- IGD/PBF 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.056 - Ações Estrat do Prog de Erradicação do Trab Infantil - AEPETI. 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.057- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.058- Manutenção do Programa Primeira Infância  
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.059- Manutenção do Proj de Formação José Cornélio dos Santos - PSE 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.060- Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.061- Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
08.243.00062.062- Manutenção dos Conselhos Mun. da Mulher, do Idoso e das 
Pessoas com Deficiência 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.063- Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- BPSB 
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33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.065- Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Media e Alta 
Complexidade. 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.066- Acessuas Trabalho 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.067- Manutenção de Espaço do Empreendedor. 
33.90.39.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
2828-Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente  
08.243.00061.025 - Diagnostico da Situação de Vulnerabilidade da Criança e do 
Adolescente 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.068- Manutenção do Conselho Tutelar 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.069- Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
08.243.00062.070- Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
04- Fundo Municipal de Educação de Óbidos  
Projeto/Atividade - 2037 Manutenção dos Fundo Municipal de Educação 
2044- Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40% 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
2424 - Fundo Municipal de Saúde 
10.122.0003.2.025 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde; 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
10.301.0003.2.027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
10.301.0003.2.028 - Manutenção da Atenção Primária 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
10.301.0003.2.030 - Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
10.301.0003.2.032 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 

mailto:pmosemad@gmail.com


 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

__________________________________________________________________________ 

 
Rua Deputado Raimundo Chaves, n°:338, Bairro Centro, Óbidos – Pará, CEP:68.250-000 

E-mail: pmosemad@gmail.com, Fone: (93) 3547-3044 

 
Página 11 de 61 

 

 

3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
10.301.0003.2.033 - Ações de Combate ao Covid-19 Bloco de Custeio 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
10.302.0003.2.035 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Média e Alta Complexidade 
MAC 
33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
 

9.00 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
9.1 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL fará divulgar o resultado do julgamento do 
presente Credenciamento, na forma prevista no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e demais 
normas legais pertinentes. 
9.2. A Comissão Permanente de Licitação fará abertura e análise das documentações e 

propostas no dia 03/08/2021, às 09:00, no Setor de Licitações da Prefeitura de Óbidos, 

sito a Rua Deputado Raimundo Chaves, n° 338, Bairro Centro, Óbidos – Pará, CEP:68250-

000.  

9.3. Após a análise da documentação a CPL fará a divulgação do resultado no quadro de 

aviso da Prefeitura de Óbidos e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará. 

10. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
10.1. 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. 
10.2. 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. 
 
10.3. O Município de Óbidos convocará formalmente o credenciado, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, para assinatura do Contrato Administrativo, informando o local, data e 
hora. 
10.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 
10.5. O prazo previsto no item 10.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 
durante o seu transcurso, for solicitado pelo convocado, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo Município de Óbidos. 
 
11. DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES E DA ADESÃO À CONTRATAÇÃO  
11.1. 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 
de até 12 (doze) meses, prorrogável na forma da Lei. 
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11.2. Os contratos poderão ser prorrogados conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 
11.3. 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. 
11.4. 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. 
11.5. 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. 

 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O Contrato terá vigência até 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser 

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

neste CREDENCIAMENTO. 

 

13. DA RESCISÃO 

13.1. O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

13.2. Por acordo entre a Prefeitura de Óbidos e o(s) credenciados contratados, desde que 

ouvidos os representados; 

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

CREDENCIAMENTO; 

13.4. Quaisquer dos motivos previstos em Lei. 

 

14. PAGAMENTO 

14.1. 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. 

 

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

notificação da decisão. 
15.2. 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. 
15.3. 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. 
15.4. Os recursos e os pedidos de consideração deverão ser digitalizados, fundamentados e 

assinados pelo interessado ou procurador devidamente credenciado. 
15.5. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do vencimento. 

 

16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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16.1. 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; 
16.2. A execução dos serviços de locação de veículos ocorrerá sob demanda; 

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

contratual; 

16.4. 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; 

16.5. 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. 

16.6. A CONTRATADA deverá apresentar-se à Unidade Requisitante, disponibilizando o 

veículo respectivo à plena execução dos serviços no prazo de 01 (um) dia após a confirmação 

do recebimento da Ordem de Serviço; 

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

execução dos serviços contratados; 

16.8. Os CREDENCIADOS são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados para fins de faturamento e pagamento; 
16.9. Demais disposições do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
17. DAS PENALIDADES 

17.1. Pelo INADIMPLEMENTO de qualquer condição ou cláusula ou pela inexecução total ou 

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

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

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

cometida pelo contratado acarrete consequências de pequena monta; 

17.3. 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. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Ao Município reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o presente 
edital, sem que caibam reclamações ou indenizações. 
18.2. Fazem parte do presente edital, os anexos I, II e III, a seguir dispostos. 
18.3. Será competente o Foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para soluções de questões oriundas deste 
CREDENCIAMENTO. 
 
 
 

Óbidos/PA, 06 de julho de 2021. 

 

 

 

 

GENIVAL FERREIRA DA SILVA 

 Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto nº 048/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. 

1 Objeto 

1.1 Objeto: 

Locação de veículos automotores e embarcações para realizar o transporte de 

pessoas, materiais, documentos e cargas, incluindo condutores devidamente 

habilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, para atender às 

necessidades dos serviços desenvolvidos pela 

SEMAD/SEMPOF/SEMG/SEURBI/SEMPAR/SEMAB/SEMA/SEMDES/SEMED/SEM

SA para o exercício de 2021, conforme o termo de referência. 

1.2 Custo Estimado 

Apurado: 

R$ 2.424.601,65 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, 

seiscentos e um reais e sessenta e cinco centavos), o valor 

estimado foi obtido com base nas pesquisas realizadas pela SEMAD, a 

servidora Eleilza Monteiro Corrêa portadora do CPF Nº 010.271.632-38. 

1.3 Base Legal: 
A presente contratação encontra amparo legal na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores e Lei Federal n° 10.520/2002. 

1.4 Período de Contratação: Exercício de 2021. 

 

2 – Solicitante 

2.1 Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  001/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 

RG: 2441575 Expedição: 09/09/2020 Órgão Expedidor PC/PA 
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2.2 Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

CNPJ: 15.494.605/0001-53 

End.: Praça Barão do Rio Branco N°: S/N° 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Aldanete dos Santos Farias Viana 

Decreto n°:  020/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 003.590.397-07 

RG: 2045432   Órgão Expedidor PC/PA 

2.3 Secretaria: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

CNPJ: 30.971.257/0001-51 - Fundo Municipal de Educação 

23.714.191/0001-59  - FUNDEB 

End.: Travessa Rui Barbosa N°: 463 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Maria Zilda Bentes Souza 

Decreto n°:  003/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 231.578.102-75 

RG: 1472516   Órgão Expedidor PC/PA 

2.4 Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ: 11.884.818/0001-30 

End.: Rua Almirante Barroso N°: 330 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 
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Secretário Municipal: Ana Elza de Andrade Tavares 

Decreto n°:  002/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 206.521.352-34 

RG: 2810712   Órgão Expedidor PC/PA 

 

3 – Secretarias Beneficiárias  

3.1 Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano - SEMAD 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  001/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 

RG: 2441575 Expedição: 09/09/2020 Órgão Expedidor PC/PA 

3.2 Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  001/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 

RG: 2441575 Expedição: 09/09/2020 Órgão Expedidor PC/PA 
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3.3 Secretaria: Secretaria Municipal de Governo - SEMG 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  001/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 

RG: 2441575 Expedição: 09/09/2020 Órgão Expedidor PC/PA 

3.4 Secretaria: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Avenida Prefeito Nelson Sousa  N°: S/N 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Célio Breno de Souza Coelho  

Decreto n°:  014/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 678.028.629-34 

RG: 4063755 - PC/PA 

3.5 Secretaria: Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural - SEMPAR  

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Avenida Prefeito Nelson Sousa N°: S/N 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Máira Dyana Pereira de Sousa 
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Decreto n°:  403/2021 Data/ano 14/06/2021 

CPF: 017.880.772-96 

RG: 3656452 - SSP/AM 

3.6 Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB  

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Almirante Barroso N°: S/N 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Maria Ivone de Araújo Melgaço  

Decreto n°:  010/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 518.129.082-53 

RG: 3053979 - PC/PA 

3.7 Secretaria: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA  

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Alexandre Rodrigues de Souza N°: S/N 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Maria José Figueira Rodrigues  

Decreto n°:  019/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 738.387.302-59 

RG: 3767307 - PC/PA 

3.8 Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

CNPJ: 15.494.605/0001-53 

End.: Praça Barão do Rio Branco N°: S/N° 
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Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Aldanete dos Santos Farias Viana 

Decreto n°:  020/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 003.590.397-07 

RG: 2045432   Órgão Expedidor PC/PA 

3.9 Secretaria: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

CNPJ: 30.971.257/0001-51 - Fundo Municipal de Educação 

23.714.191/0001-59  - FUNDEB 

End.: Travessa Rui Barbosa N°: 463 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Maria Zilda Bentes Souza 

Decreto n°:  003/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 231.578.102-75 

RG: 1472516   Órgão Expedidor PC/PA 

3.10 Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

CNPJ: 11.884.818/0001-30 

End.: Rua Almirante Barroso N°: 330 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Ana Elza de Andrade Tavares 

Decreto n°:  002/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 206.521.352-34 
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RG: 2810712   Órgão Expedidor PC/PA 

 

4 - Os Fiscais  

4.1 – Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano - SEMAD 

Portaria de Fiscais N°: 397, de 09 de abril de 2021 

1 - Fiscal  Larissa Thaís Cardoso da Silva  

Contrato n°: 008/2021 

CPF: 034.526.612-32 

RG: 7613882 - PC/PA 

Situação Funcional: (X) Contratado () Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Auxiliar Administrativo 

Matrícula Funcional: 1259421 

2 - Fiscal  Tayssa Pinheiro Siqueira  

Contrato Administrativo n°: 322/2021 

CPF: 957.025.042-91 

RG: 5859910 - PC/PA 

Situação Funcional: (X) Contratado ou () Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Auxiliar Administrativo 

Matrícula Funcional: 1259601 

4.2 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF  

Portaria de Fiscais N°: 008, de 08 de abril de 2021 

1 - Fiscal  Fátima Maria Rocha de Vasconcelos  
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Decreto n°: 238/1999 

CPF: 489.611.162-15 

RG: 2744269 - SSP/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Agente Administrativo 

Matrícula Funcional:  

2 - Fiscal  Andreia dos Santos Ribeiro Albuquerque  

Contrato Administrativo n°: 001/2021 

CPF: 776.413.102-49 

RG: 4837960 - PC/PA 

Situação Funcional: (X) Contratado ou () Efetivo () Comissionado 

Formação: Ensino Superior Completo 

Cargo/Função: Agente Administrativo 

Matrícula Funcional:  

4.3 – Secretaria Municipal de Governo - SEMG  

Portaria de Fiscais N° 392, de 09 de abril de 2021 

1 - Fiscal  Andrelaine dos Santos Rodrigues  

Contrato n°: 240/2021 

CPF: 986.703.792-87 

RG: 4907529 - PC/PA 

Situação Funcional: (X) Contratado ou () Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Auxiliar Administrativo 
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Matrícula Funcional: 1259609 

2 - Fiscal  Lucas Gomes da Costa  

Decreto n°: 093/2021 

CPF: 034.747.602-38 

RG: 7622475 - PC/PA 

Situação Funcional: (X) Contratado ou () Efetivo (X) Comissionado 

Formação: Ensino Superior Completo 

Cargo/Função: Secretário de Gabinete 

Matrícula Funcional: 1259407 

4.4 – Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI  

Portaria de Fiscais N°: 013, de 25 de março de 2021 

1 - Fiscal  Rui Ferreira Lima  

Decreto n°: 666/2012-PMO 

CPF: 472.890.822-49 

RG: 9159823- PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Encanador  

Matrícula Funcional: 113211-3 

2 - Fiscal  Walmir Cardoso Pinto  

Decreto n°: 030/2021-PMO 

CPF: 403.489.382-68 

RG: 1363229 - PC/PA 2ª VIA 

Situação Funcional: () Contratado ou () Efetivo (X) Comissionado 
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Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Chefe de Divisão de Infraestrutura  

Matrícula Funcional: 125928-8 

4.5 - Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural - SEMPAR  

Portaria de Fiscais N°: 013, de 25 de março de 2021 

1 - Fiscal  Rui Ferreira Lima  

Decreto n°: 666/2012-PMO 

CPF: 472.890.822-49 

RG: 9159823- PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Encanador  

Matrícula Funcional: 113211-3 

2 - Fiscal  Walmir Cardoso Pinto  

Decreto n°: 030/2021-PMO 

CPF: 403.489.382-68 

RG: 1363229 - PC/PA 2ª VIA 

Situação Funcional: () Contratado ou () Efetivo (X) Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Chefe de Divisão de Infraestrutura  

Matrícula Funcional: 125928-8 

4.6 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB  

Portaria de Fiscais N°: 009, de 30 de março de 2021 

1 - Fiscal  Maelson Bentes Vieira  

mailto:pmosemad@gmail.com


 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

__________________________________________________________________________ 

 
Rua Deputado Raimundo Chaves, n°:338, Bairro Centro, Óbidos – Pará, CEP:68.250-000 

E-mail: pmosemad@gmail.com, Fone: (93) 3547-3044 

 
Página 25 de 61 

 

 

Decreto n°: 065/2002-PMO 

CPF: 662.626.582-20 

RG: 3220788 - PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Zelador  

Matrícula Funcional:  

2 - Fiscal  Rodrigo Duarte Abreu    

Decreto n°: 0296/09-PMO 

CPF: 658.688.542-68 

RG: 3470019 - PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Motorista de Veículo Leve 

Matrícula Funcional:  

4.7 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA 

Portaria de Fiscais N°: 010/2021-SEMA, de 06 de abril de 2021 

1 - Fiscal  Elcio Eloir Waimer   

Decreto n°: 147/2012 

CPF: 388.004.032-04 

RG: 1789184 - SEGUP/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Motorista de veículo leve 
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Matrícula Funcional:  

2 - Fiscal  Diego dos Santos Ferreira   

Decreto n°: 172/2010 

CPF: 863.905.032-53 

RG: 5401771 - PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Ensino Superior Completo 

Cargo/Função: Gestor Ambiental 

Matrícula Funcional:  

4.8- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

Portaria de Fiscais N°: 037/2021-SEMDES,  de 15 de abril de 2021 

1 - Fiscal  Maria Elza Helena Bernardo Castro 

Decreto n°: 123/2006 

CPF: 472.158.442-34 

RG: 2257053- PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Vigia 

2 - Fiscal  Keven Brayan Assunção de Vasconcelos Bentes   

Decreto n°: 102/2021 

CPF: 967.045.942-72 

RG: 7102952 - PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nivel Medio Completo 
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Cargo/Função: Agente Cadastrador 

4.9- Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Portaria de Fiscais N°: 042/2021-SEMED/GS,  de 19 de março de 2021 

1 - Fiscal  Francisco Carlos Gualberto Galúcio 

Decreto n°: 386/2006 

CPF: 673.978.832-49 

RG: 3680719- PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 

Cargo/Função: Agente Administrativo 

2 - Fiscal  Francisco Delson Pimentel Almeida   

Decreto n°: 197/2021-PMO/SEMAD 

CPF: 464.037.102-06 

RG: 1154333-7- SSP/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nivel Medio Completo 

Cargo/Função: Chefe de Divisão de Transporte Escolar 

4.10- Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

Portaria de Fiscais N°: 038/2021-SEMSA/GAB,  de 20 de abril de 2021 

1 - Fiscal  Klause Maria Vieira Teixeira 

CPF: 366.449.192-00 

RG: 2038105- PC/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Nível Médio Completo 
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Cargo/Função: Cargo Visitadora Sanitária 

2 - Fiscal  Gilson Silva e Sousa   

CPF: 312.017.252-91 

RG: 1807690 - SSP/PA 

Situação Funcional: () Contratado ou (X) Efetivo () Comissionado 

Formação: Ensino Superior Completo 

Cargo/Função: Motorista 

 

a) 

Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade e execução dos 

produtos recebidos, Datar e Atestar, assim como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do 

termino do contrato ao(a) Secretário (o), para que o(a) mesmo(a) tome as devidas providências a 

vigência do contrato; 

b) 

A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no Referido Termo de 

referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do fornecimento prestado, Datar, 

Atestar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, 

e de tudo dará ciência à Administração; 

c) 
O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução do contrato; 

d) 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

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

e) 

O(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 
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4 - Local para Apresentação dos Veículos 

4.1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMAD 

Local  Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano - SEMAD 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves  N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.2- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF 

Local  Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves  N° 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.3- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG 

Local  Secretaria Municipal de Governo - SEMG 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves  N° 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 
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serviço. 

 

4.4- SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA - SEURBI 

Local  Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI 

End.: Avenida Prefeito Nelson Souza N° 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.5- SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, AQUICULTURA E INTEGRAÇÃO RURAL - SEMPAR 

Local  Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural - SEMPAR 

End.: Avenida Prefeito Nelson Souza N° 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.6- SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO - SEMAB 

Local  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB 

End.: Rua Almirante Barroso N° s/n 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 
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CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMA 

Local  Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA 

End.: Rua Alexandre Rodrigues de Souza N°: 259 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMDES 

Local  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

End.: Praça Barão do Rio Branco N°: S/N 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMED 

Local  Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

End.: Travessa Rui Barbosa N°: 463 
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Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

4.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMSA 

Local  Estacionamento do Prédio da Prefeitura Municipal de Óbidos-Pa 

End.: Rua: Justo Chermont (ao lado do museu de Óbidos-PA) N°: 259 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000 

O veículo deverá ser entregue conforme necessidade, na sede desta secretaria, no dia e horário por 

ela informado, nos dias de segunda à sexta – feira ou conforme indicação mencionada na ordem de 

serviço. 

 

5 - Justificativa do Serviço 

5.1 SEMAD: 

Justifica-se pela necessidade de Prestação de serviços de Locação de veículos, para garantir e 

oferecer suporte as ações realizadas pela Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento 

Humano – SEMAD no Município de Óbidos, tais como: 

 Deslocamento de funcionários para outras secretárias, assistência em reuniões administrativas 

em órgãos da Prefeitura Municipal de Óbidos; 

 Transporte de materiais para manutenção e execução das atividades realizadas pela secretaria 

em questão dentro do município de Óbidos; 

 Entrega de documentos como: Ofícios, arquivos a órgãos como Ministério Público; 

 Serviços Administrativos; 

 Outras atividades de interesse da administração. 
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5.2 SEMPOF: 

Justifica-se pela necessidade de Prestação de serviços de Locação de veículos, para garantir e 

oferecer suporte as ações realizadas pela Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Finanças – SEMPOF no Município de Óbidos, tais como: 

 Deslocamento de funcionários para outras secretárias, assistência em reuniões administrativas 

em órgãos da Prefeitura Municipal de Óbidos; 

 Transporte de materiais para manutenção e execução das atividades realizadas pela secretaria 

em questão dentro do município de Óbidos; 

 Entrega de documentos como: Ofícios, arquivos a órgãos como Ministério Público; 

 Serviços Administrativos; 

 Outros serviços de interesse da SEPOF. 

5.3 SEMG: 

A contratação justifica-se de maneira a cumprir positivamente a execução da agenda de visitas 

administrativas e demais ações indispensáveis às atividades desenvolvidas para atender as demandas 

ocorridas no exercício do ano de 2021, pelo Gabinete do Prefeito Municipal e Coordenadoria Municipal 

Executiva de Proteção e Defesa Civil – COMUPDEC, para realizar os serviços:  

 Cumprimento de viagens administrativas que constam na agenda oficial de trabalho do Chefe 

do Executivo, em atenção às inúmeras solicitações para o comparecimento do senhor prefeito 

em reuniões, assembleias, encontros comunitários e participações dos mais variados eventos 

realizados na cidade e nas áreas de terra firme e várzea.  

 O deslocamento de servidores ligados diretamente ao Gabinete do senhor prefeito para 

conhecimento de demandas in loco na cidade e no interior; preparação junto ao público alvo de 

audiências públicas e assembleias provocadas pelo Gabinete para a elaboração e efetivação de 

políticas públicas que atendam as solicitações dos moradores dessas áreas;  

 Serviço de transporte de autoridades políticas em ocasiões em que deputados estaduais, 

federais, senadores, governador, vice-governador, presidente da república e secretários do 

Estado e da União, estiverem em visita oficial a esta municipalidade; 

 Realização dos trabalhos de prevenção, levantamentos de dados e de acompanhamento das 

condições das áreas de riscos identificadas na cidade e no interior. Além de socorro, por meio 

de ajuda humanitária, atribuição da Coordenadoria Municipal Executiva de Proteção e Defesa 
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Civil – COMUPDEC; 

Dessa forma se faz necessário à contratação de empresa especializada na locação de veículos 

automotores e lanchas, a fim de atender e dar continuidade no desenvolvimento dos serviços acima 

mencionados, de forma eficiente e que atinjam os objetivos a que se destina. 

5.4 SEURBI: 

A contratação desses serviços se justifica pelas necessidades da manutenção dos serviços públicos 

municipais, bem como na área urbana do município, serviços de terraplanagem tanto na área urbana 

(limpeza e manutenção e avenidas) quanto na área rural ( ramais de acesso à sede do município) e 

transporte de servidores para as comunidades rurais e transporte de servidores para as comunidades 

de várzea, uma vez que o município não possui veículos e equipamentos suficientes para a realização 

de tais serviços. 

5.5 SEMPAR: 

Justifica-se pela necessidade de Prestação de serviços de Locação de veículos, para garantir e 

oferecer suporte as ações realizadas pela Secretária Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração 

Rural - SEMPAR no Município de Óbidos, tais como: 

 Deslocamento de funcionários para outras secretárias, assistência em reuniões administrativas 

em órgãos da Prefeitura Municipal de Óbidos; 

 Transporte de materiais para manutenção e execução das atividades realizadas pela secretaria 

em questão dentro do município de Óbidos; 

 Serviços Administrativos; 

 Outros serviços de interesse da SEMPAR. 

5.6 SEMAB: 

A presente Licitação é justificada pela necessidade de Prestação de Serviços de Locação de Veículos, 
para garantir e oferecer suporte as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Abastecimento - SEMAB no Município, tais: 

 Assistência Técnica aos Produtores Rurais; 

 Assistência à equipe de paisagismo urbano; 

 Acompanhamento técnico do convenio junto ao INCRA; 

 Serviços Administrativos; 

 Outros Serviços de deslocamentos urbanos, rurais e inclusive em outros municípios da região, 
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de interesse da SEMAB. 

5.7 SEMA:  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, necessita locar os veículos para atender as demandas de 

serviços e atividades dos setores desta Secretaria tais como: 

 Divisão de Fiscalização Ambiental e Licenciamento; 

 Divisão de Educação Ambiental; 

 Serviços administrativos; 

 A locação de lancha se faz necessário para a realização de suas tarefas precípuas, no que se 

refere aos deslocamentos para atender demandas, quanto à fiscalização, na zona rural (área de 

várzea) do município de Óbidos, no intuito de melhorar significativamente a qualidade dos 

serviços e suprir as deficiências identificadas tais como a fiscalização nos lagos e região de rio; 

Torna-se necessária a locação de veículo para a realização de suas tarefas precípuas, no que se 

refere aos deslocamentos tanto na zona urbana quanto na zona rural do município de Óbidos e 

também nos municípios circunvizinhos, no intuito de melhorar significativamente a qualidade dos 

serviços e suprir as deficiências identificadas. 

5.8 SEMDES 

Justifica-se a contratação de Pessoa Jurídica especializada na Locação de Veículos Leves (tipo 

caminhonete), para suprir às necessidades dos Serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 

desenvolvimento social, como: Serviços Socioassistenciais voltados a Crianças, Adolescentes e 

Pessoas Idosas, Conselhos e Serviços de Proteção Social Básica e Especial, Centros de Referência 

de Assistência social – CRAS I (Santa Terezinha) e II (Cidade Nova), bem como o Programa Bolsa 

Família e CADÚNICO e Centro de referência Especializada de Assistência social – CREAS e outros 

Programas e Projetos do sistema Único de Assistência Social- SUAS. 

Considerando que a secretaria Municipal do Desenvolvimento Social – SEMDES desenvolve Ações da 

Equipe Volante do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS nas comunidades de difícil 

acesso de zona Rural, atendendo uma média de público de 300 pessoas em cada ação; 

Considerando que se faz necessário à visita in loco da Equipe Técnica para execução dos Serviços: 

      Visitas Socioassistenciais; 

      Visitas de descumprimento do Programa de Bolsa Família 

      Visita domiciliar para atender as demandas do Programa Criança Feliz; 
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      Atividade extraclasse com usuários dos SCFV; 

      Atendimento Psicossocial a domicílio quando necessário. 

  Dessa forma se faz necessário à Contratação de Empresa especializada na Locação de Veículos 

Leves, a fim de atender e dar continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos, de forma eficiente que 

atinjam os objetivos a que se destinam. 

5.9 SEMDES 

Justifica-se a contratação de pessoa jurídica para locação de veículos de maneira a cumprir 

positivamente a execução da agenda de visitas administrativas e pedagógicas; dos Setores 

Administrativos e Técnicos da SEMED; manter o abastecimento de merenda escolar; matérias 

didáticas; matérias permanentes; de higiene e limpeza; de expediente e demais materiais 

indispensáveis à efetiva execução das atividades desenvolvidas pela secretaria Municipal de Educação 

– SEMED. 

5.10 SEMSA 

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos/PA através do departamento de Vigilância em saúde; 

Departamento de Atenção Básica e departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC 

desenvolvem atividades na zona urbana e rural tais como: transporte de pacientes, campanhas de 

vacinação humana e animal, fiscalizações sanitárias, ações de combate ao Covid-19; investigação de 

óbitos; visitas técnicas nas unidades básicas; serviços de suporte nas unidades da atenção básica, 

entre outros serviços inerentes à Secretaria Municipal de Saúde. 

Para que as atividades acima elencadas sejam desenvolvidas existe a necessidade de locomoção, 

tanto por via terrestre como fluvial. Cabe esclarecer que esta secretaria não possui frota suficiente para 

suportar a demanda que nos é colocada, dessa forma, faz-se necessária a contratação de empresa 

especializada na locação de veículos. 

Os quantitativos a serem utilizados, foram estimados com base na previsão de campanhas e demais 

serviços diários da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA para o período de 12 (doze) meses. 

6 - Especificações, Quantitativos e Preços Máximos Admitidos. 

ITEM QUANT ESPECIFICAÇÕES 
FINALIDADE 
UTILIDADE 

UNID VALOR 

01 01 

 
Veículo tipo Caminhonete, 
tracionado, cabine dupla 4x4, 
carroceria aberta, rodagem 
em pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Humano -SEMAD 

 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
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modelo, a partir de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

02 01 

Veículo para SEMPOF, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Planejamento 
Orçamento e 
Finanças -
SEMPOF 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

03  

Veículo para SEMG, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Governo -SEMG 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

 
 
 
 

04 

01 

Veículo para SEMG, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Governo -SEMG 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

05 01 
Veículo para SEURBI, tipo 
Caminhonete, tracionado, 

Realização de 
atividades 
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cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saneamento 
urbanismo e 
Infraestrutura -
SEURBI 

 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

06 01 

Veículo para SEURBI, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saneamento 
Urbanismo e 
Infraestrutura -
SEURBI 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

07 01 

Veículo para SEURBI, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saneamento 
Urbanismo e 
Infraestrutura -
SEURBI 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

08 01 

Veículo para SEMPAR, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Pesca  Aquicultura 
Rural -SEMPAR 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
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modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

 

09 01 

Veículo para SEMA, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente -SEMA 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

10 01 

Veículo para SEMAB, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 
Abastecimento -
SEMAB 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

01 
 

Veículo para SEMDES, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento e 
Assistência Social 
-SEMDES 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
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12 01 

Veículo para SEMDES, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento e 
Assistência Social 
-SEMDES 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

13 01 

Veículo para SEMED, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Educação -
SEMED 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

14 01 

Veículo para SEMED, tipo 
Caminhonete, tracionado, 
cabine dupla 4x4, carroceria 
aberta, rodagem em 
pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para cinco passageiro e 
carga, ano de fabricação/ 
modelo, a parti de 2009, 
incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Educação -
SEMED 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.150,00 
 

15 01 

Veículo o para SEMED tipo - 
Caminhão 3x4 carroceria 
fechada, tipo baú , rodagem 
em pavimentação asfáltica e 
estrada de terra, capacidade 
para dois passageiros e 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Educação -
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carga de no mínimo 4 
toneladas, ano de 
fabricação/modelo a partir de 
2010, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

SEMED  
 Diária 

 
R$ 495,00 

16 01 

Veículo para SEMED, tipo 
Caminhão, tracionado, 
carroceria aberta com gaiola, 
rodagem em pavimentação 
asfáltica e estrada de terra, 
capacidade para dois 
passageiros e carga de ano 
mínimo 4M^3, ano de 
fabricação/ modelo, a parti de 
2010, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Educação -
SEMED 

 
 
 
 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 
 
 

R$ 
502,50 

 

17 01 

Veículo para SEMED, Moto 
150 cilindradas, modelo tipo 
BROS ou similar; ano de 
fabricação/modelo, a partir de 
2015, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Educação -
SEMED 

 
 
 

Mensal 
 

 
 
 

R$ 4.533,33 
 

18 01 

Veículo  para SEMED  tipo - 
Embarcação de casco em 
madeira de lei de no mínimo 
14 metros/motor de no 
mínimo 61hp/com 
capacidade para no mínimo 
10 toneladas, com tolda e 
com no mínimo um banheiro 
e uma cozinha/ capacidade 
mínima para 12 passageiros; 
incluindo condutor, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Educação -
SEMED 

 
 
 
 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 562,50 
 

19 01 

Lancha para SEMED, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 

 
 
 

Diária 

 
 
 

R$ 375,00 
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condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Municipal de 
Educação -
SEMED 

 

20 01 

Veículo para SEURBI, Moto 
150 cilindradas, modelo tipo 
BROS ou similar; ano de 
fabricação/modelo, a partir de 
2015, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saneamento 
Urbanismo e  
Infraestrutura -
SEURBI 

 
 
 

Mensal 
 

 
 
 

R$ 4.533,33 
 

21 01 

Veículo para SEURBI, Moto 
150 cilindradas, modelo tipo 
BROS ou similar; ano de 
fabricação/modelo, a partir de 
2015, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saneamento 
Urbanismo e  
Infraestrutura -
SEURBI 

 
 
 

Mensal 
 

 
 
 

R$ 4.533,33 
 

 
22 
 
 

 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 

Veículo para SEMAB, Moto 
150 cilindradas, modelo tipo 
BROS ou similar; ano de 
fabricação/modelo, a partir de 
2015, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 
Abastecimento -
SEMAB 

 
 
 

Mensal 
 

 
 
 

R$ 4.533,33 
 

23 01 

Veículo para SEMAB, Moto 
150 cilindradas, modelo tipo 
BROS ou similar; ano de 
fabricação/modelo, a partir de 
2015, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 
Abatecimento -
SEMAB 

 
 
 

Mensal 
 

 
 
 

R$ 4.533,33 
 

24 01 
Lancha para SEMAD, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
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10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Administração e 
Desenvolvimento 
Humano -SEMAD 

 
Diária 

 
R$ 375,00 

 

25 01 

Lancha para SEMPOF, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Planejamento 
Orçamento e 
Finanças -
SEMPOF 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

R$ 375,00 
 

26 01 

Lancha para SEMG, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Governo -SEMG 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

R$ 375,00 
 

27 01 

Lancha para SEURBI, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saneamento 
Urbanismo e 
Infraestrutura -
SEURBI 

 
 
 

Diária 

 
 
 

R$ 375,00 
 

 
 

28 

 
 

01 

Veículo tipo Caminhonete 
para SEMSA Cabine dupla 
4x4, carroceria aberta, 
rodagem em pavimentação 
asfáltica e estrada de terra, 
capacidade para cinco 
passageiro e carga, ano de 
fabricação/ modelo, a parti de 
2009, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 
 
 

Mensal 

 
 
 
 
 

R$ 8.866,67 
 

29 01 
Veículo tipo Caminhonete 
para SEMSA Cabine dupla 
4x4, carroceria aberta, 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
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rodagem em pavimentação 
asfáltica e estrada de terra, 
capacidade para cinco 
passageiro e carga, ano de 
fabricação/ modelo, a parti de 
2009, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 

Mensal 

 
 
 

R$ 8.866,67 
 

30 01 

Veículo tipo Caminhonete 
para SEMSA Cabine dupla 
4x4, carroceria aberta, 
rodagem em pavimentação 
asfáltica e estrada de terra, 
capacidade para cinco 
passageiro e carga, ano de 
fabricação/ modelo, a parti de 
2009, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 
 
 
 

Mensal 

 
 
 
 
 
 

R$ 8.866,67 
 

31 01 

Veículo tipo Caminhonete 
para SEMSA Cabine dupla 
4x4, carroceria aberta, 
rodagem em pavimentação 
asfáltica e estrada de terra, 
capacidade para cinco 
passageiro e carga, ano de 
fabricação/ modelo, a parti de 
2009, incluindo motorista, 
manutenção preventiva e 
corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 
 
 
 

Mensal 

 
 
 
 
 
 

R$ 8.866,67 
 

32 01 

 
Lancha para SEMSA, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 

R$ 333,33 
 

33 01 
 
Lancha para SEMSA, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
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capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
Diária 

 
R$ 333,33 

 

34 01 

Motocicleta para SEMSA, 
Moto 150 cilindradas, injeção 
eletrônica; partida elétrica; 
motor 4 tempos; ano de 
fabricação/modelo, o ano de 
fabricação partir de 2015, em 
boas condições de uso; 
manutenção preventiva e 
corretiva, com condutor 
habilitado 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 

Diária 

 
 
 

R$ 175,33 
 

35 01 

Motocicleta para SEMSA, 
Moto 150 cilindradas, injeção 
eletrônica; partida elétrica; 
motor 4 tempos; ano de 
fabricação/modelo, o ano de 
fabricação partir de 2015, em 
boas condições de uso; 
manutenção preventiva e 
corretiva, com condutor 
habilitado 

 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 
 
 

Diária 
 

 
 
 
 
 

R$ 175,33 
 
 

 
 

36 

 
 
 

01 

Motocicleta para SEMSA, 
Moto 150 cilindradas, injeção 
eletrônica; partida elétrica; 
motor 4 tempos; ano de 
fabricação/modelo, o ano de 
fabricação partir de 2015, em 
boas condições de uso; 
manutenção preventiva e 
corretiva, com condutor 
habilitado. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 
 
 

Diária 
 

 
 
 
 
 

R$ 175,33 
 
 

37 01 

Motocicleta para SEMSA, 
Moto 150 cilindradas, injeção 
eletrônica; partida elétrica; 
motor 4 tempos; ano de 
fabricação/modelo, o ano de 
fabricação partir de 2015, em 
boas condições de uso; 
manutenção preventiva e 
corretiva, com condutor 
habilitado 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 
 
 

Diária 
 

 
 
 
 
 

R$ 175,33 
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38 01 

Ônibus para SEMSA tipo 
urbano, com capacidade 
mínima de 40 lugares, com ar 
condicionado, em boas 
condições de uso; incluindo 
motorista; manutenção 
preventiva e corretiva. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 

Diária 

 
 
 

473,33 

39 01 

Ônibus para SEMSA tipo 
urbano, com capacidade 
mínima de 40 lugares, com ar 
condicionado, em boas 
condições de uso; incluindo 
motorista; manutenção 
preventiva e corretiva. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde -SEMSA 

 
 
 

Diária 

 
 
 

R$ 473,33 
 

40 01 

Lancha para SEMA, casco de 
alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente -SEMA 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

R$ 375,00 
 

41 01 

Lancha para SEMAB, casco 
de alumínio, motor 90 hp, 
capacidade para no mínimo 
10 passageiros, incluindo 
condutor, manutenção 
preventiva e corretiva, exceto 
fornecimento de combustível. 

Realização de 
atividades 
desenvolvidas pela 
Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente -SEMA 

 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

R$ 375,00 
 

 

7 - Da Fonte de Recurso 

As despesas deste TERMO DE REFERÊNCIA ocorrerão por conta das classificações funcionais 

constantes da Lei Orçamentária Anual de 2021, conforme certidão em anexo. 

1313 – Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano 

Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 009 Manutenção das Atividades da SEMAD 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

1414 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 010 Manutenção das Atividades da SEMPOF 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

1212 – Secretaria Municipal de Governo 
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Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 008 Manutenção das Atividades da SEMG 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

1616 – Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura 

04.122.008.2.013 – Manutenção das Atividades da SEURBI 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

2020 – Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural 

Projeto/Atividade: 04 122 0008 2. 024 Manutenção das Atividades da SEMPAR 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

1717 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento 

Projeto/Atividade: 20 122 0008 2.015 Manutenção das Atividades da SEMAB 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

3030 – Fundo Municipal de Meio Ambiente  

Projeto/Atividade: 18 122 0008 2. 072 Manutenção das Atividades da SEMA 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

Projeto/Atividade: 18 243 0006 2. 073 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

2727 - Fundo Municipal de Assistência Social 

08.122.0008 2.053- Manutenção das Atividades de Fundo Municipal de Assistência Social. 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.242.00062.054 - Benefício de Prestação Continuada - BPC NA ESCOLA 

08.243.00062.055 - Ações Estratégicas do Programa Bolsa Familiar- IGD/PBF 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.056 - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI. 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.057- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.058- Manutenção do Programa Primeira Infância  

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.059- Manutenção do Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.060- Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
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3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.061- Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.062- Manutenção dos Conselhos Mun. da Mulher, do Idoso e das Pessoas com 

Deficiência 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.063- Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica- BPSB 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.065- Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade. 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.066- Acessuas Trabalho 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.067- Manutenção de Espaço do Empreendedor. 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

2828-Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente  

08.243.00061.025 - Diagnostico da Situação de Vulnerabilidade da Criança e do Adolescente 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.068- Manutenção do Conselho Tutelar 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.069- Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

08.243.00062.070- Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

04- Fundo Municipal de Educação de Óbidos  

Projeto/Atividade - 2037 Manutenção dos Fundo Municipal de Educação 

2044- Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40% 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

2424 - Fundo Municipal de Saúde 

10.122.0003.2.025 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde; 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

10.301.0003.2.027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 
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33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

10.301.0003.2.028 - Manutenção da Atenção Primária 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

10.301.0003.2.030 - Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

10.301.0003.2.032 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

10.301.0003.2.033 - Ações de Combate ao Covid-19 Bloco de Custeio 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00: Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

10.302.0003.2.035 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Média e Alta Complexidade MAC 

33.90.36.00- Outros serviços de terceiros pessoa física. 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 

8 - Obrigações 

8.1 Obrigações da CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) 
Cumprir os horários e trajetos fixados pelo CONTRATANTE, a qual se reserva o direito de fazer 
as modificações necessárias para o bom andamento dos serviços, comunicando-as à 
CONTRATADA; 

b) Apanhar os profissionais nos locais determinados pelo CONTRATANTE; 

c) Tratar com cortesia os profissionais e os agentes de fiscalização do CONTRATANTE; 

d) Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE, aos 
profissionais que realizarão as visitas ou a terceiros, por dolo ou culpa; 

e) Cumprir as determinações da CONTRATANTE; 

f) Manter os veículos automotores sempre limpos e em plenas condições de uso e de segurança, 
devendo ser realizadas revisões e manutenções periódicas; 

g) Submeter seu veículo automotor às vistorias técnicas periodicamente e quando determinadas 
pela CONTRATANTE; 

h) Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados 
ao serviço contratado. 
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i) Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, que deverão ser segurados; 

j) Manter a efetividade do serviço, substituindo o veículo automotor por outro sempre que se 
fizer necessário; 

k) Manter o  ve ícu lo  automotor  que prestará o serviço, em plenas condições de uso e 
segurança de acordo com a legislação pertinente; 

l) 
Entregar, mensalmente, à CONTRATANTE, uma planilha constando seus dados, os dias de 
transporte realizados no mês, os trajetos percorridos. A referida planilha deverá estar assinada 
pela CONTRATADA; 

m) Arcar com os custos de manutenção preventiva e corretiva do veículo automotor incluindo peças 
de reposição; 

n) 
A  CONTRATADA deverá manter seguro obrigatório e de responsabilidade civil sempre em 
vigor durante a realização do transporte, mantendo também sempre devidamente atualizada a 
documentação do veículo automotor devendo comprovar junto ao CONTRATANTE; 

o) A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de até 06 (seis) horas após o 
recebimento das ordens de serviço; 

p) 

A CONTRATADA fica obrigada e responsável pela observância às exigências do Código Nacional 

de Trânsito, e para os veículos como lancha devera estar em fiel obediência a Legislação 

Marítima, inclusive quanto ao registro e concessão de operação nos Órgãos competentes, 

podendo a Secretaria sempre que julgar necessário e pertinente, exigir a imediata substituição do 

veículo caso não esteja na condição ideal de trafegabilidade; 

q) Durante o percurso, não será permitido uso de droga e de bebidas 

alcoólicas dentro do veículo; 

r) Zelar pela carga transportada e pela segurança dos passageiros; 

s) 
A CONTRATADA fica proibida de transportar passageiros estranhos aos serviços prestados 

(CARONA) e principalmente produtos perigosos (inflamáveis); 

t) 
Em caso de quebra ou qualquer avaria nos veículos automotores, a CONTRATADA deverá 

responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços contratados; 

u) 

A CONTRATADA em caso de pane no veículo ou manutenção preventiva e corretiva durante os 

dias e horários de expediente da Secretaria, terá que enviar um serviço de reboque ou substituir o 

veículo no prazo máximo de 6 (seis) horas, por outro de igual referência, sem qualquer ônus 

adicional a CONTRATANTE; 

v) 

Os veículos automotores deverão possuir equipamentos de segurança como: Extintores de 

incêndio do CO2 e Pó Químico (dentro da validade estabelecida por lei federal/normativas), caixa 

de materiais para primeiros socorros, cintos de segurança em número igual à lotação e outros 

requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN/DETRAN/INMETRO. 

w) A CONTRATADA fica obrigada a manter os veículos automotores, equipamentos e materiais 
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necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços em perfeitas condições de limpeza, 

uso e manutenção necessárias à execução dos serviços. 

x) 
Estar disponível para realizar as viagens todos os dias da semana (segunda a sexta) incluído os 

finais de semanas (sábado e domingo), obedecendo às ordens de serviços e interesses da 

CONTRATANTE. 

y) 
Manter os seus empregados uniformizados, identificados por crachá, quando em serviço, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares da CONTRATANTE. 

z) 
Os veículos automotores deverão apresentar os sistemas de registros de velocidades, 

quilometragens e medidores de combustíveis funcionando perfeitamente como estabelecido pelo 

CONTRAN/DETRAN/INMETRO. 

8.2 Obrigações da Contratante 

A Contratante obriga-se a: 

a) Efetuar o pagamento da contratada de acordo com os prazos estabelecidos em contrato 
administrativo; 

b) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 
no momento da execução dos serviços; 

c) Proceder a emissão das ordens de serviços em tempo hábil; 

d) Comunicar imediatamente à contratada sobre qualquer irregularidade manifestada na execução 
do objeto deste contrato; 

e)  Proceder a fiscalização por meio de servidor designado, nos termos da Lei n° 8.666/93 e agir, no 
âmbito de suas competências, de forma a garantir a boa e regular execução do serviço; 

f)  Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato; 

g) Rejeitar, no todo ou em partes, por intermédio da fiscalização, o fornecimento de veículos que 
estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que 
julgar insuficiente ou inadequados; 

h)  Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa; 

i)  Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato; 

j)  A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente a ser indicado 
pelo Gestor de cada Secretaria; 

K) É obrigação da contratante o fornecimento do combustível, para a qual, deverá manter rigorosa 
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fiscalização. 

9 - Entrega dos Veículos  

a) A Entrega do Objeto deste Termo de Referência será conforme a necessidade da 
CONTRATANTE; 

b) A execução do Serviço deste Termo de Referência será na sede da CONTRATANTE; 

c) Poderá ser admitido apenas uma prorrogação no prazo de do Item 8.1 Obrigações da 
CONTRATADA, desde que informado formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas que 
antecede o término do Prazo, além de estar plenamente justificados, atendendo aos interesses e 
conveniência da CONTRATANTE. 

d) A CONTRATANTE, responderá formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas, se 
ACEITA ou NÃO a justificativa apresenta pela CONTRATADA referente a prorrogação no prazo 
de entrega. 

e) O objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, deverão ser entregues no Local Indicado no item 4 (4 - 
Local para apresentar os veículos). 

 

10 - Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto 

Os objetos deste termo de referência serão recebidos: 

a) Provisoriamente em até 01 (um) dia, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
veículo com a especificação do edital. No local marcado, o servidor designado fará a vistoria 
limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado no termo de referência, sem 
prejuízo das vistorias a serem realizadas pelos órgãos competentes, fazendo constar a data de 
execução dos transportes, se for o caso e as irregularidades observadas; 

b) Definitivamente, após a verificação provisória e estando em conformidade com as especificações 
constates do Edital e da Proposta Consolidada, e sua consequente aceitação; 

c) Na hipótese de durante a verificação provisória for constado alguma irregularidade como defeito, 
avaria ou diferente de serviço licitado, a CONTRATANTE deverá notificar a empresa 
CONTRATADA para que a mesma tome as devidas providências no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da data do recebimento da notificação; 

d) O recebimento e execução do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA será confiado ao Fiscal 
indicado pelo(a) Secretário (a), através do Termo de Recebimento; 

 

11 - Das Condições de Pagamento 
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a) Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n. º 
877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa n. º: 018, de 21 de maio de 2008, da 
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFA; 

b) Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as formalidades, o pagamento do Fornecimento 
será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo das 
Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e 
pelo Secretário(a) acompanhada da Ordem de Serviço, Termos de Recebimentos e 
Certidões de regularidades fiscais, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas, 
o repasse a CONTRATADA será feita través de transferência de conta bancaria; 

c) Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos efetivamente executados, 
mediante Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) 
designado(s) e pelo Secretário(a) acompanhada da Ordem de Fornecimento, Termos de 
Recebimentos e Certidões de regularidades fiscais, através das Certidões Negativas de Débitos 
atualizadas, que será submetida a avaliação de sua veracidade; 

d) Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA 
deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos 
atualizadas; 

e) As despesas de frete/embalagem, ser houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas 
quando da emissão da nota fiscal/fatura; 

f) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão 
os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo o 
Município de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos correspondentes; 

g) Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar em todas Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devida comprovação de acordo com o disposto 
na Lei Complementar n. º: 123, de 14 de dezembro de 2006; 

h) Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em 
moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do pagamento; 

i) A CONTRATANTE poderá exigir do credenciado, a qualquer tempo, a apresentação de 
comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou compromisso para 
com terceiros, exigidos por força da execução dos serviços contratados. A não apresentação 
desses comprovantes poderá ensejar a suspensão dos pagamentos devidos pelo Município de 
Óbidos, a seu critério, até a regularização do assunto; 

j) A CONTRATANTE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei; 

k) A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documento fiscal específico referente ao 
objeto deste Termo, sendo que estes deverão ser entregues a cada mês; 
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l) O CONTRATANTE terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da apresentação do 
documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo; 

m) O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à CONTRATADA para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação; 

n) A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato administrativo; 

o) O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 
seguintes casos: execução do objeto contratual em desacordo com o avençado e existência de 
qualquer débito para com o CONTRATANTE. 

 

12 – Das medidas Acauteladoras 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

 

13 – Das infrações e das sanções administrativas  

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é 
aquela prevista na legislação pertinente. 

 

 

Óbidos/PA, 06 de julho de 2021. 

 

 

 

 

GENIVAL FERREIRA DA SILVA 

 Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto nº 048/2021 
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ANEXO II MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
 
Eu _______________ (pessoa física), inscrito no CPF nº. _________________ portador do 
documento de identidade n.º ___________, residente na __________ (endereço completo), 
venho requerer, através do presente, a minha disponibilização de motorista credenciamento 
referente ao(s) ITEM(NS) _____ para prestação de serviços de locação de 
veículos/embarcações com para atender as necessidades das diversas secretarias do 
município de Óbidos/PA conforme critérios, termos e condições estabelecidos no edital e seus 
anexos. DECLARO, sob as penas da lei, que:  
• Conhece os termos do edital de credenciamento e que tomou conhecimento de todas as 
informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com 
os quais concorda;  
• Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos no edital;  
• Realizará todas as atividades a que se propõe, possuindo a propriedade e/ou posse legítima 
de veículo adequado ao respectivo serviço.  
• Não se encontra suspensa, nem declarada inidônea para participar de licitações ou contratar 
com órgão ou entidades da Administração Pública;  
• Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;  
• Não há qualquer fato impeditivo do seu credenciamento;  
• As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras.  
 

Junta ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento nº 
XXX/2021, devidamente assinada e rubricada. 

 

 

Óbidos/PA, ______ de ______________ de 2021. 

 

________________________________________________ 

(Assinatura do Proponente) 

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

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

CPF.: .......................................................... 

 
 
 

 
 

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX – 202X/PMO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº XXXXXXXXXXXX 

CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXX 
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÓBIDOS, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXX E O 
CREDENCIADO SR.(A) XXXXXXX, PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DO VEÍCULO/EMBARCAÇÃO 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 ÓBIDOS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com 
sede na Rua Deputado Raimundo chaves 338, Centro, Óbidos, CEP: 68.250-000, PA, Estado 
do Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 05.131.180,0001-64, devidamente representada neste ato 
pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal JAIME BARBASA DA SILVA, brasileiro, casado, portadora 
do RG nº xxxxx e do CPF nº xxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade de Óbidos, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXX, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede na XXXX, nº XX, Bairro Centro, CEP: XXXXX, Óbidos, 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 Óbidos, 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 XXXXXXXXX, oriundo do processo INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
XXXXXXXXXX, 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 JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DIVERSOS DE PEQUENO PORTE E EMBARCAÇÕES, INCLUINDO 
CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA E DEMAIS ENCARGOS, EXCETO COMBUSTÍVEIS, PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ÓBIDOS/PA, todos de acordo com 
o processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº XXXXXXXXX, 
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CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA Nº XXXXXXXXXXXXXXX, o qual fica 
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição. 

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

 
CLÁUSULA II - DA REMUNERAÇÃO 

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. O período de locação solicitado pela Unidade Requisitante para execução dos 
serviços objeto deste contrato, é a quantidade de XX (XXXX) meses, e 
considerado o valor unitário estabelecido para remuneração do 
veículo/embarcação locado, obtemos o valor global de R$ XXXXXX (XXXXX). 

 
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 
3.1. 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) Providenciar seguro do veículo contra danos e sinistros de qualquer natureza. 
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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 

5.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
CONTRATANTE estão assegurados na seguinte funcional:  

 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
 
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 12 (doze) 
meses, 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 
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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. 

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 Óbidos, 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. 

 
Óbidos - PA, XX de XXXXXX de 202X. 

 
 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

 
XXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxx 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome: __________________________________________ CPF n°: _______________ 
Nome: __________________________________________ CPF n°: _______________ 
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ANEXO I DO CONTRATO – TABELA DE REMUNERAÇÃO POR CATEGORIA DE VEÍCULO 

 

 

ITEM VEÍCULO/EMBARCAÇÃO PERÍODO 
VALOR UNIT. 

CREDENCIADO 
VALOR TOTAL 
CREDENCIADO 

1.  XXXXXXXXXX XXX R$ XXX R$ XXXX 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
Ao Município de Óbidos 
Comissão Permanente de Licitação 
REF.: Edital  N° 001/2021 – CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLIC N° 001/2021/PMO 
– INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°007/2021/PMO. 
 
 

 
 

O signatário da presente, em nome do Credenciado......................., declara 
expressamente, para fins do que trata o inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93 e alterações, 
que não emprega menor de 18 (dezoito anos) em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos. 
 
Local,              de                   de  202x 
 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
Observação: Apresentar em Papel Timbrado da empresa ( se for o caso) 

mailto:pmosemad@gmail.com

		2021-07-07T12:12:56-0300
	GENIVAL FERREIRA DA SILVA:83056017220




