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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020 

 

CREDENCIAMENTO DE HOTÉIS, POUSADAS E RESTAURANTES NA CIDADE DE AFUÁ-PA, 

PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA NO PERÍODO NORMAL DE FEVEREIRO À 

JUNHO E AGOSTO À DEZEMBRO DE 2020, E NA ALTA TEMPORADA POR OCASIÃO DO 

“FESTIVAL DO CAMARÃO”, REALIZADO EM JULHO DE 2020. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, pessoa jurídica de direito público interno, sito à 

Praça Albertino Baraúna, s/nº, centro, em Afuá – PA, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.119.854/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal ODIMAR 

WANDERLEY SALOMÃO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 

Identidade (RG) nº 2.410.125 SSP/PA e do CPF: 226.543.642-91, torna público para 

conhecimento dos interessados que abrirá inscrições, através de requerimento, 

para credenciamento de hotéis, pousadas e restaurantes, estabelecidos na cidade 

de Afuá – PA, para atender a demanda desta Administração, durante o ano 

corrente,  conforme condições previstas neste edital e seus anexos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883/94 e 

demais legislações pertinentes, aplicando-se, no que couber, os princípios do direito 

público, suplementados pelos preceitos do direito privado. 

 

PRAZOS: O requerimento de credenciamento, acompanhado de toda a 

documentação exigida de acordo com o item 03 deste edital, deverá 

ser entregue na Sala da Comissão Permanente de Licitações da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, no horário de 09:00 às 14:00 h, no 

período 27 a 31 de janeiro de 2020.  

  

ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL: 

 

ANEXO I – Requerimento de Credenciamento. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 – Constitui objeto do presente procedimento administrativo, credenciamento de 

hotéis, pousadas e restaurantes estabelecidos na cidade de Afuá - Pará, para 

atender a demanda de hóspedes encaminhados pela Prefeitura de Afuá, 

segundo critérios, termos e condições estabelecidos neste edital e em seus 

anexos. 

 

1.2 – Os serviços serão executados de acordo com as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Afuá. 

 

1.3 – Os hóspedes serão encaminhados pela Prefeitura Municipal de Afuá, 

mediante emissão de ordem de serviço devidamente autorizada. 
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 1.4 – O processo de credenciamento contempla a análise documental dos 

interessados que acudirem ao mesmo, compreendendo habilitação e 

qualificação e o cumprimento das demais exigências contidas no presente 

edital, bem como aceitação das mesmas. 

 

1.5 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, em até 30 dias 

após recebimento da nota fiscal, juntamente com as ordens de serviço 

devidamente assinada e conferidas por responsável desta Prefeitura. 

 

1.6 – Ao preencher o Anexo I, o estabelecimento deverá estar ciente e 

corresponder às seguintes exigências: 

         

a) O estabelecimento, para efeito de classificação, deverá atender as 

seguintes exigências e o custo da diária a ser paga será de R$ 103,00 (Cem 

reais) na baixa temporada e R$ 149,50 (Cento e quarenta e nove reais e 

cinquenta centavos) na alta temporada por ocasião do “Festival do 

Camarão”. 

 

 Disponibilidade de, no mínimo, 35 apartamentos/suítes durante o período 

do evento 

 Distância máxima de 200 metros da Praça Albertino Baraúna, para 

acomodar equipe de trabalho 

 Café da Manhã 

 TV a cabo 

 Frigobar 

 Banheiro privativo 

 Secador de cabelo 

 Acesso a internet wireless 

 

b) O estabelecimento, para efeito de classificação, deverá atender as 

seguintes exigências e o custo da diária a ser paga será de R$ 195,36 

(Cento e noventa e cinco reais) na baixa temporada e R$ 280,00 (Duzentos 

e oitenta reais) na alta temporada por ocasião do “Festival do Camarão”. 

 

 Disponibilidade de, no mínimo, 30 apartamentos duplo/suítes durante o 

período do evento 

 Distância máxima de 200 metros da Praça Albertino Baraúna, para 

acomodar equipe de trabalho 

 Café da Manhã 

 Frigobar 

 Banheiro privativo 

 Secador de cabelo 

 Acesso a internet wireless 

 

 

c) O estabelecimento, para efeito de classificação, deverá atender as 

seguintes exigências e o custo da diária a ser paga será de R$ 227,57 
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(Duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) na baixa 

temporada e R$ 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais) na alta temporada 

por ocasião do “Festival do Camarão”. 

 

 Disponibilidade de, no mínimo, 20 apartamentos tripo/suítes durante o 

período do evento 

 Distância máxima de 200 metros da Praça Albertino Baraúna, para 

acomodar equipe de trabalho 

 Café da Manhã 

 TV a cabo 

 Frigobar 

 Banheiro privativo 

 Secador de cabelo 

 Acesso a internet wireless 

 

Obs.: O estabelecimento que declarar e não atender as exigências fica sujeito às 

sanções estabelecidas no item 09 deste edital. 

          As categorias foram assim definidas para servir de parâmetro às exigências do 

público que participará do evento. 

 

1.7 – Ao preencher o Anexo II, os interessados no fornecimento de refeições 

destinadas a autoridades, funcionários, prestadores de serviços e aos 

componentes de bandas e outros por ocasião do “Festival do Camarão”. 

segundo critérios, termos e condições estabelecidos neste edital. 

 

1.7.1 - Ao preencher o Requerimento de Credenciamento (Anexo II), o 

estabelecimento deverá informar o tipo de serviço para o qual deseja 

credenciamento, conforme as exigências das categorias detalhadas abaixo: 

 

a) CATEGORIA (A): O estabelecimento, assim considerado, para efeito de 

classificação, deverá atender às seguintes exigências: 

    

     Empratados (almoço/jantar) + sobremesa + 02 líquidos + 01 café. O custo a ser 

pago para o cardápio acima será no máximo R$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa. 

 

c) CATEGORIA (B): O estabelecimento, assim considerado, para efeito de 

classificação, deverá atender às seguintes exigências: 

 

Self-service, com refeição estimada de 0,500Kg (almoço/jantar) + 100g 

(sobremesa) + 02 líquidos + 01 café.  O custo a ser pago para o cardápio será no 

máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por pessoa. 

 

c) CATEGORIA (C): O estabelecimento, assim considerado, para efeito de 

classificação, deverá atender às seguintes exigências: 

 

Empratados como refeição. O custo a ser pago para o cardápio será no máximo 

de r$ 40,00 (quarenta reais) por pessoa. 
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d) lanches sendo (uma salgado, um suco ou um refrigerante), O custo a ser pago 

no máximo de R$ 7,00 (seis reais) por pessoas. 

 

1.7.2 - As refeições poderão ser servidas em dias úteis, finais de semana ou 

feriados, no horário das 12:00 às 15:00 e das 18:00 as 22:00. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

2.1 - Poderão participar deste Edital de Credenciamento, pessoas jurídicas e físicas 

desde que apresentem todos os documentos exigidos neste edital, assim como 

aceitem as exigências estabelecidas. 

 

2.2 - não será credenciada pessoa jurídica: 

 

         2.2.1 – que possuam vínculo com a Prefeitura Municipal de Afuá, conforme 

determinado pelo Artigo 9° da Lei nº. 8.666/93. 

 

2.2.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a União, Estado e 

Municípios suspenso, ou que por esta tenha sido declarada inidônea; 

 

2.2.2 – que esteja sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

 

2.2.3 – que deixem de apresentar documentação ou informação e/ou 

apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste 

edital; 

 

2.2.4 – pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes 

também sejam servidores ou dirigentes do órgão responsável pelo 

presente credenciamento (art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93). 

 

Observações: 

 

a) A participação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, 

após entrega do envelope, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes da entrega do credenciamento, os 

licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos. 

 

  3 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO  

 

3.1 – Os interessados no credenciamento deverão protocolar junto à Comissão 

Permanente de Licitações desta Prefeitura, no endereço e prazos fixados no 

preâmbulo deste edital, o requerimento, devidamente preenchido com 

clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentado em 01 (uma) via, 

acompanhado de toda a documentação necessária, em original ou em 

cópia autenticada. 
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 3.1.2 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ não se responsabilizará por 

documentação enviada por via postal ou entregue em outros setores 

que não  constante neste edital, bem como não forem protocoladas. 

 

3.2 – O interessado deverá instruir o requerimento com os seguintes documentos: 

 

    

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual. 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede 

da pessoa jurídica, através de certidão expedida pela Secretaria da 

Receita Federal e de Certidão da Dívida Ativa da União, emitida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 

  

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante apresentação do Certificado de Regularidade do 

FGTS. 

 

e) Cópia do contrato social e de sua última alteração, quando for o caso, 

com o respectivo registro no órgão competente; 

 

f) Indicar responsável pelas relações com a PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, 

durante a prestação dos serviços, apresentando cópia da carteira de 

identidade e do CPF. 

           

3.2.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados 

em cópias autenticadas por Tabelião de Notas ou por servidor da 

Coordenadoria de Suprimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

acompanhado dos originais. 

  

3.2.2 – O interessado que deixar de apresentar a documentação exigida no 

presente edital e seus anexos não será credenciado. 

            

 

4 – DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

 

 4.1 – A análise e avaliação da documentação dos interessados serão realizadas 

pelo Serviço de Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFUÁ. 
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4.2 – A qualquer tempo, as informações prestadas pelo interessado no 

credenciamento, poderão ser verificadas para confirmação de veracidade e 

autenticidade dos documentos apresentados, bem como outros documentos 

poderão ser solicitados, em caso de realização diligência. 

 

4.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ se reserva o direito de indeferir o pedido de 

credenciamento que deixar de apresentar documentação ou informação 

exigida neste edital ou apresentá-la incompleta ou em desacordo com as 

disposições deste edital. 

 

 4.4 – O deferimento do pedido de credenciamento fica condicionado ao 

atendimento às exigências previstas neste edital e em seus anexos. 

 

 4.5 – Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos 

previstos neste edital e em seus anexos e que entregarem a documentação 

necessária dentro do prazo previsto neste edital. 

 

4.6 –  O resultado final do processo de credenciamento, contendo a relação de 

todas as empresas que obtiverem o deferimento do pedido, será publicado 

no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ.  

 

4.7 – Da decisão de indeferimento do credenciamento caberá recurso dirigido ao 

Senhor Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação, na forma acima. 

 

4.8 – Transcorrido o prazo referido no item anterior sem que tenham sido 

apresentados recursos, ou após julgados estes, será publicada no Diário Oficial 

da União – D.O.U e Diário Oficial do Estado,  a confirmação da relação dos 

credenciados, acrescido daqueles que tiverem o recurso acatado e a devida 

homologação pelo Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFUÁ. 

 

4.9 – O credenciamento não implica o direito à contratação, a qual dar-se-á 

exclusivamente a critério da Prefeitura, de acordo com as necessidades, as 

metas planejadas e programadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, bem 

como a disponibilidade financeira e orçamentária. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 – A contratação dos credenciados para a prestação de serviços será realizada 

de forma igualitária e isonômica, observado o disposto no item 4. 

 

5.2 – O credenciado deverá manter, durante o período necessário, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas 

neste edital para credenciamento. 

 

6. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1. A remuneração dos serviços se dará, unicamente, com base na diária 

estabelecida para cada tipo de estabelecimento, conforme descrito no 

subitem 1.6 deste edital. 

 

6.2-  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, em até 30 dias 

após recebimento da nota fiscal, juntamente com as ordens de serviço 

devidamente assinada e conferidas por responsável pelo evento. 

 

6.3 - De acordo com a Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e legislação 

complementar será retida a alíquota dos impostos e contribuições devidas, 

conforme o caso, (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR) a título de antecipação, exceto 

para os optantes pelo SIMPLES que deverão apresentar cópia autenticada do 

Termo de Opção que trata a IN SRF nº. 75 de 26-12-96. 

 

6.4 – A Prefeitura Municipal de Afuá, através de servidor indicado, fará o controle e 

a fiscalização dos serviços prestados pelo estabelecimento credenciado. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

7.1 – Atendimento aos usuários com esmero e qualidade e de acordo com todas as 

exigências declaradas e assumidas no Anexo I do edital. 

 

7.2 – Envio à PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, juntamente com nota fiscal de 

prestação de serviços, as Ordens de Serviço dos usuários encaminhados, 

devidamente autorizadas, para fins de recebimento do pagamento. 

 

7.3 – Disponibilizar um funcionário 24 horas com telefone móvel para atender as 

demandas da Prefeitura. 

 

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  E DO DESCREDENCIAMENTO 

 

9.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como 

credenciamento sujeitará o Credenciado, no que couber, às sanções previstas 

na legislação aplicável, garantida a prévia e ampla defesa, ficando 

estabelecidas as seguintes penalidades: 

 

         a) Advertência por escrito. 

 

         b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço. 

 

        c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

        d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
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que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

9.2 – São causas de descredenciamento  a reincidência no descumprimento de 

qualquer das condições elencadas no presente Edital de Credenciamento, ou 

ainda, a prática de atos que caracterizem má fé em relação à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AFUÁ, apuradas em processo administrativo. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – Fica assegurado à PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, o direito de proceder 

análises e outras diligências, a qualquer tempo, na extensão necessária, a fim 

de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de quaisquer dos elementos 

apresentados no transcurso do processo. 

 

10.2 - Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

credenciamento. 

 

10.3 - A autoridade competente poderá revogar o credenciamento por razões de 

interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente 

comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que disso ocorra qualquer 

direito de indenização ou ressarcimento de qualquer natureza ao interessado. 

 

10.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ poderá, a qualquer tempo e na forma da 

lei, realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo 

regulamento. 

 

10.5 – As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do 

objeto deste credenciamento serão prestados pela Comissão Permanentes de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Afuá (96) 36891110. 

 

10.5 – Dos atos praticados será gerada ata, na qual estarão registrados todos os 

autos dos procedimentos e as ocorrências relevantes, que ficará disponível 

para consulta no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ. 

 

13 – DO FORO 

 

13.1- Fica eleito o Foro de Afuá, eleito para dirimir qualquer controvérsia não 

resolvida entre as partes. 
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Afuá-PA, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

 

MAX NEY RAMOS DO CARMO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO 

         Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

 

ASSUNTO: Hotéis e Pousadas  

 

Prezados Senhores, 

  

 

                 Pelo presente, atendendo ao Edital de Credenciamento nº. 001/2020, de 

14 de janeiro de 2020, oferecendo aos usuários da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, 

prestação de serviços (hoteleiros ou restaurantes), no valor de R$                                             

(       ) a diária na baixa temporada, e no valor de R$                         (        ) na alta 

temporada por ocasião do “Festival do Camarão”.                 

       Declaro que o estabelecimento coloca a disposição desta Prefeitura,       (    

(        )apartamentos/suítes para atende a todas as exigências elencadas no edital. 

       Declaro, ainda, total concordância com as condições estabelecidas no 

edital de credenciamento n° 001/2020 e seus anexos. 

  

NOME/RAZÃO SOCIAL:    

BANCO: AG: C:C  

CONTATO:    

FONE: FAX:   

E-MAIL:    

 

 

Afuá-Pa,   ______ de ________________de 2020 

 

 

 

Carimbo CNPJ e assinatura 
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ANEXO II 

 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Afuá. 

 

ASSUNTO: Credenciamento de Restaurantes 

 

Prezados Senhores, 

 

Pelo presente, atendendo ao Edital de Credenciamento nº. 001/2020, 

ofereço à Prefeitura Municipal de Afuá, prestação de serviços de fornecimento 

de refeições na categoria _____” ou hospedagem, no valor de R$ ____ 

(____________) por pessoa. 

Declaro que o estabelecimento atende a todas as exigências elencada 

no edital. 

Declaro, ainda, total concordância com as condições estabelecidas no 

edital de credenciamento n° 001/2020 e seus anexos. 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

  

BANCO: AG: C:C 

CONTATO:   

FONE: FAX:  

E-MAIL:   

 

 

Afuá-PA,         de                              de 2020. 

 

 

 

 

Identificação e assinatura do Representante Legal 
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