
Estado do Pará
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Segurança Pública Viária

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2022 SEMSPUV-PMCC

A Secretária Municipal de Segurança Pública Viária, no uso de suas atribuições torna
público  para conhecimento  dos  interessados que realizará  seleção de pessoas físicas
para o preenchimento de 35 (trinta e cinco) novas vagas de Mototaxistas, nos termos das
disposições das Leis nº 9.503/1997 (Código de Transito Brasileiro) das Resoluções do
Contran, da Lei Federal nº 12.009/2009 e Lei municipal nº 035/2002, bem como das
normas correlatas.

A entrega dos documentos para a seleção deverá ser feita na Secretaria Municipal de
Segurança Pública Viária, entre os dias 16 de março de 2022 a 14 de abril de 2022, em
dias úteis, das 8h às 12h.

II – OBJETO 

2.1 Constitui objeto desde edital a seleção de pessoas físicas para exploração do Serviço
de  Transporte  Profissional  Individual  de  passageiros  com  uso  de  motocicleta  –
MOTOTÁXI, para atuação em Canaã dos Carajás.

2.2  Constitui-se  uma  delegação,  a  título  precário,  para  a  prestação  de  Serviço  de
Transporte Profissional Individual  de passageiros com uso de motocicleta,  feita pelo
Poder Autorizante ao autorizatário que demonstre capacidade para seu desempenho.

2.3  A  autorização  é  intransferível,  devendo  ser  renovada  anualmente.  No  ato  da
renovação,  será  exigida  a  apresentação  de  todos  os  documentos  de  verificação  das
condições  do  veículo  e  do  condutor  para  a  comprovação  do  preenchimento  dos
requisitos previstos na Lei Municipal em vigor.

2.4 Serão delegadas pelo Município de Canaã dos Carajás - PA 35 (trinta e cinco) novas
autorizações, visando atender a proporcionalidade necessária ao adequado serviço em
Canaã dos Carajás, nos termos da legislação municipal em vigor;

2.5  Será  concedida  uma única  autorização  pelo  Poder  Público  Municipal  para  cada
interessado em prestar o Serviço de Transporte Profissional Individual de passageiros
com uso de motocicleta;

2.6 Para cada autorização haverá o cadastramento de apenas um único veículo.
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III – DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1  Poderão  participar  da  presente  seleção  os  interessados  em prestar  o  serviço  de
transporte individual de passageiros com uso de motocicleta, pessoa física, filiados ou
sócios de entidade representativa na categoria de mototáxi.

3.2 Até o dia 5 (cinco) de abril de 2022 poderão ser interpostas impugnações ao Edital e
pedidos de esclarecimentos.

3.3  As  impugnações  e/ou  pedidos  de  esclarecimentos  deverão  ser  protocoladas
fisicamente na Secretaria Municipal de Segurança Pública Viária, das 8h as 12h.

3.4 A Secretária de Segurança Pública Viária decidirá sobre a impugnação no prazo de
até 2 (dois) dias úteis;

3.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
neste Edital;

3.6  Serão  de  exclusiva  responsabilidade  dos  participantes  todas  as  informações
prestadas e a prestação de informações falsas ensejará a desclassificação do interessado
e a responsabilização administrativa, cível e/ou criminal, quando couber;

3.4 A SEMSPUV fica isenta de qualquer responsabilidade decorrentes da prestação de
serviços firmados entre os prestadores de serviços e usuários.

IV PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS 

4.1  A entrega  de  documentos  para  seleção  das  vagas  previstas  nesse  Edital  deverá
ocorrer entre os dias 16 de março de 2022 a 14 de abril de 2022, em dias úteis, das 8h as
12h;

4.2  Os  documentos  de  que  trata  o  item 4.1  deverão  ser  entregues  na  recepção  da
Secretária  Municipal  de  Segurança  Pública  Viária,  localizada  na  Avenida  Weyne
Cavalcante, nº 1222, bairro Vale do Sossego, Canaã dos Carajás-PA.

4.3  Após  conferência  de  toda  a  documentação,  os  envelopes  deverão  ser  lacrados
contendo checklist  dos documentos apresentados com assinatura do interessado e do
servidor responsável pelo recebimento no lacre, de modo a garantir a inviolabilidade.

4.4  A  entrega  dos  documentos  deverá  ser  feita  pelo  interessado  e,  se  feita  por
procurador, deverá este apresentar nos prazos, horários e local designados no item IV
deste  edital,  Procuração  Pública  com  poderes  específicos  para  assinar,  receber  e
entregar  documentos,  desistir  do  prazo  e  resolver  qualquer  assunto  de  interesse  do
mandatário  sobre  este  Credenciamento;
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4.5 Após a entrega do envelope não será permitida a inclusão de novos documentos ou
retificação dos mesmos.

V – DA HABILITAÇÃO

5.1 Somente serão considerados habilitados os maiores de 21 (vinte e um) anos que
apresentarem:

5.1.1  Comprovação  da  titularidade  e  do  licenciamento  anual  do  veiculo  através  de
registro junto ao DETRAN por meio do Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo – CRLV, em nome do proponente ou de terceiro (neste caso mediante Termo
de Responsabilidade Solidária com firma reconhecida);

5.1.2 Comprovação de propriedade do veículo deve demonstrar ser do tipo motocicleta,
potência de motor mínima de 125 (cento e vinte cinco) cilindradas, com 05(cinco) anos
de fabricação no máximo;

5.1.3 Carteira Nacional de Habilitação expedida há mais de 2 (dois) anos reconhecendo
capacitação para conduzir motocicleta (categoria "A”) que não esteja suspensa por força
de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro;

5.1.4 Comprovante de que reside em Canaã dos Carajás por pelo menos 02 (dois) anos
ininterruptos,  onde  somente  serão  aceitos  documentos  idôneos,  tais  como  título  de
eleitor,  Carteira  de  Trabalho  ou  Declaração  de  Órgão  Público,  Comprovante  de
Residência;

5.1.5 Certidões Negativas de Antecedentes Criminais (Justiça Estadual e Federal), das
comarcas de onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

5.1.6 Certificado de Quitação das obrigações Eleitorais; 

5.1.7 Certificado de Quitação Militar (apenas para homens);

5.1.8 Certidão de Pontuação ou Negativa quanto à pontuação e impedimentos junto ao
DETRAN/PA;

5.1.9 Certificado de conclusão do curso de mototaxista, nos termos da regulamentação
do CONTRAN;

5.1.10 02 Fotos 3X4 com fundo branco;

5.1.11 Declaração emitida por entidade representativa afirmando que candidato à vaga
membro/sócio/associado/representado;

5.1.12 Declaração de Credenciamento (anexo único deste Edital)
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5.2  Serão  inabilitados  os  interessados  que:  apresentarem  documentação  incompleta,
com emendas, rasuras, entrelinhas ou linguagem que dificulte a exata compreensão do
enunciado;  desatenderem  as  normas  e  parâmetros  estabelecidos  neste  Edital;
descumprirem qualquer dos requisitos exigidos neste Edital ou na legislação pertinente;
5.3  Serão  declarados  habilitados  os  interessados  que  apresentarem  todas  as
documentações aptas, conforme exigências deste edital.

VI. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1 O candidatos serão selecionados com base nos seguintes critérios:

6.1.1 Tempo de habilitação como condutor de motocicleta (TABELA 1);

Conforme  o  tempo  de  habilitação  como  condutor  de  motocicleta  comprovado  pelo
interessado  será  atribuído  uma  pontuação  de  acordo  com  a  tabela  abaixo,  em  um
máximo de 20 pontos para o quesito, desprezando-se os dias que extrapolem os meses
completos.

TABELA 1

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

24 a 35 meses 01
36 a 47 meses 05
48 a 59 meses 09
60 a 71 meses 13
72 a 83 meses 17
Acima de 83 20

6.1.2 Grau de escolaridade (TABELA 02);

Conforme  o  grau  de  escolaridade  comprovado  pelo  interessado  será  atribuído  uma
pontuação,  de  acordo  com a  tabela  abaixo,  em um máximo  de  sete  pontos  para  o
quesito.

TABELA 02

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO
Ensino Fundamental incompleto 01

Ensino Fundamental completo 02
Ensino Médio incompleto 03

Ensino Médio completo 05
Ensino Superior 07
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6.1.3 Histórico de Habilitação do Condutor

Conforme  quantidade  de  pontos  no  prontuário  do  condutor  e  antiguidade  das
penalidades será atribuída pontuação de acordo com a tabela abaixo (TABELA 03);

TABELA 03

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO
Nenhuma pontuação na CNH ou até 10
pontos somados nos últimos 5 (cinco) anos

20

Até 10 pontos na CNH somados nos
últimos 4 (quatro) anos

16

Até 10 pontos na CNH somados nos
últimos 3 (três) anos

11

Até 10 (dez) pontos somados nos últimos
(dois) 2 anos

06

Até 5 (cinco) pontos somados nos últimos
12 meses

01

6.2 Os proponentes serão classificados de acordo com a pontuação obtida, em ordem
crescente, classificando-se os que obtiverem maior pontuação;

6.3 O sorteio será o único critério de desempate, o qual será feito em sessão pública a
ser realizada na presença de todos os interessados, convocados mediante publicação no
Diário Oficial;

6.4  Julgadas  e  classificadas,  o  resultado  final  do  julgamento  será  divulgado  por
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, passando a fluir o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

VII-  DA  SUPERVISÃO,  DO  GERENCIAMENTO  E  DA  EXECUÇÃO  DO
PROCESSO DE SELEÇÃO

7.1 O processo de seleção será supervisionado por Comissão Especial, sendo o serviço
executado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública Viária – SEMSPUV;

7.2  A  SEMSPUV  Exercerá  o  mais  amplo  acompanhamento,  administração  e
fiscalização dos atos desta seleção;

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 As informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretária Municipal de
Segurança Pública Viária,  localizada na Avenida Weyne Cavalcante,  nº 1222, bairro
Vale do Sossego, Canaã dos Carajás-PA.
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8.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Segurança Pública
Viária, dentro dos parâmetros estabelecidos em lei bem como pautados nos princípios
norteadores da Administração Pública.

8.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis;

8.9 Os prazos previstos neste edital poderão ser prorrogados em casos excepcionais com
a finalidade de melhor atender às demandas.

Canaã dos Carajás-PA, 14 de março de 2022.

LÁZARA PEREIRA DE ALMEIDA
Secretária de Segurança Pública Viária
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Anexo ùnico
CREDENCIAMENTO

Ilm.ª Sra. Secretária de Segurança Pública Viária do Município de Canaã
dos Carajás-PA

Eu,                                                                                                      , inscrito
no RG nº                                                                                            e CPF
nº_________________________, residente e domiciliado ________________
______________________________________________________________,
venho apresentar os documentos de habilitação e classificação ao Edital de
Credenciamento  n.º  001/2022,  que  tem  como  objeto  selecionar  pessoas
físicas para  exploração, mediante autorização pessoas físicas para exploração
do  Serviço  de  Transporte  Profissional  Individual  de  passageiros  com  uso  de
motocicleta, declaro ter tomado conhecimento de todas as condições
estabelecidas no Edital, e solicito o meu credenciamento para participar do
referido Processo Seletivo.

Canaã dos Carajás,               de                         de 2022.

(Assinatura do Candidato)
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